
` 

 

 

 

 

 R-110/2019 : ނަންބަރު ގަވާއިދު
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ
 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211 ,3336102 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 
 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

48ލިއުމް: ވޮ 112އަދަދު:  2019ޖަނަވަރީ  24 – 1440 ޖުމާދަލްއޫލާ 18ތާރީޚު:  ބުރާސްފަތި  

 ގެ ގަވާިއދުސިޔާސީ ޕާޓީ
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ދިވެިހސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                             112 އަދަދު:     48ލިުއމް: ވޮ

3 

` 

 

 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ގެ ގަވާިއދުސިޔާސީ ޕާޓީ

ވަނަ މާއްދާގެ  51)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ފާއި ނަންތަޢާރަ

)ހ( ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމާއި، 

ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ޕާޓީ ހިންގުމާއި، ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމާއި، ޕާޓީގެ ނަމުގައި 

ގެ މުދަލާއި ފައިސާ އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމާއި، ޕާޓީއަށް މުދަލާއި ފައިސާ ހޯދުމާއި، ާޕޓީ

ބެލެހެއްޓުމާއި، މުދަލާއި ފައިސާއިން މުޢާމަލާތުކުރުމާއި، މިކަންކަމުގައި އުސޫލުތައް 

ކަނޑައެޅުމާއި، ޕާޓީ އުވައިލުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ 

 ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.

 "ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު" އެވެ.މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  )ށ(  

ތަކާއި ޙައްޤުސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 

 އިމްތިޔާޒުތައް

މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޙައްޤު ފިޔަވައި  ވަނަ 5)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   .2

އް ޕާޓީގެ އެހެން ޙައްޤުތަކާއި އިމްތިޔާޒުތަކުގެ ބޭނުންހިފުމުގައި އެ ޕާޓީއަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަ

 އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމާއި 

 ހިންގުން

 2013/4ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދައި ހިންގަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .3

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފަރާތަކުން މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ )ށ(  

ިމ  ،)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމުންނެވެ. މި ފޯމުގެ ނަކަލެއް 2013/4

 ގައި ވާނެއެވެ. 1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އެ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް  ،ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުންސިޔާސީ  )ނ(  

 2013/4މީހުންގެ ސޮއި ހޯދައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު )ތިންހާސް(  3,000އެދިފައިވާ މަދުވެގެން 

ގައިވާ  2ޖަދުވަލު  ،ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތާއެކު 12)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 

)ތިންހާސް(  3,000އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ  ،ފޯމު

 އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ،ންމީހު
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ޓުގައި ޕާޓީން ކުރާ މުހިންމު ކަންކަން އާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން އެ ޕާޓީއެއްގެ ވެބްސައި )ހ(  .4 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓުން  ،ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޕާޓީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު

އާންމުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭ ނުވަތަ ޕާޓީން 

ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ކުރެވުނު  ،ހިންގި ވަކި ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ޕާޓީއަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި

 ،އެ ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި ،ހޯދުމަށް ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރަކު އެދިއްޖެނަމަ

 އަދި ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެހައި ތަފުސީލުތައް އެ މެންބަރަކަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.

މެންބަރުން އެނގޭނޭހެން )ނަމާއި އެޑްރެސް( ޕާޓީއަށް އިތުރުވާ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީން ވަކިވާ  )ށ(  

 ،)ހައެއް( މަހުން އެއްފަހަރު އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވާ ލިސްޓު ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި 6ލަސްވެގެން 

ކޮންމެ ވަގުތަކު ފެންނާނޭހެން ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ޕާޓީން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ޕާޓީގެ އެކި 

ޢުލޫމާތު އާންމު މެންބަރުންނަށް ފެންނާނޭހެން ޕާޓީގެ ގޮފިތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަ

 ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޕާޓީން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރޭޑިއޯ، ޓީވީ،  )ނ(  

ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަމުން ނޫސްމަޖައްލާތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުދީގެން އާންމު 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބުނެފައިވާ  6)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  

)ޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ޕާޓީގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު  ،ރިޕޯޓު

)ދޭއް( ފަހަރު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މީލާދީ  2 ހިމެނޭގޮތަށް( ކޮންމެ އަހަރަކު

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓު ފޮނުވާނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ  6ކަލަންޑަރުގެ ފުރަތަމަ 

ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ  ،)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓު 6ގެ ކުރިން، އަދި ދެވަނަ  15

 ގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 15ޖަނަވަރީމަހުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެ  6)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބ(  

ގައިވާ ފޯމެޓަށް( ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު  3މަތިން ފޮނުވަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓު، )ޖަދުވަލު 

ޖެހިގެން އަންނަ  ،މިގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރުގެ ރިޕޯޓު ފޮނުވާނީކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 ގެ ކުރިންނެވެ. 1އަހަރުގެ މާރިޗުމަހުގެ 

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް 

 ވުން މަނާ ފަރާތްތައް 

 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުން މަނާ ފަރާތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. )ހ(  .5

 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން. 18 (1)

 ފަނޑިޔާރުންނާއި ގާޒީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން. (2)

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން. (3)

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. (4)

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. (5)
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ބަރުން. ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންވެފައިވާ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ މެން (6)

ނަ ޤާނޫނު އަސާސީން ލާޒިމްކޮށްގެން ކޮމިޝަނެއްގައި ހުން ،)މީގެ ތެރޭގައި

 (.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

 .ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން (7)

 މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓީގެ ކޮމިޝަނަރ. (8)

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން. (9)

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން.މީޑިއާ  (10)

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުން. (11)

 .ސިފައިންގެ މީހުން  (12)

 .ފުލުހުންގެ މީހުން (13)

 .މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރާއި ވައިސް ގަވަރުނަރު (14)

  .އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް، ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް، ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް (15)

 ބިދޭސީން. (16)

ގެ ޤާނޫނަކުން ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭ (17)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުން.

، ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާއި )ށ(  

މި  ގަވާއިދުތަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްވުން މަނާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،

 ،( ފިޔަވައި، ދެން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރެއ16ް( އާއި )15( އާއި )1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނާ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  )ނ(  

ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު  ،ޝަނުން އެދުމުންހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމި

 .ދޭންވާނެއެވެ

 ފުރިހަމަ ނަން. (1)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(. (2)

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު. (3)

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ )ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއެކު(. (4)

)އެކެއް( ސިޔާސީ ޕާޓީއަށްވުރެ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް  1އެއްވެސް މީހަކު އެއްފަހަރާ  )ރ(  

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ގައިވާ  4ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާކަން ބަޔާންކޮށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ހ(  .6 ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުން

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ،ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
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ނުން ޕާޓީ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ

 އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 .ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން (1)   

 .ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން (2)

 .އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށް ނުވުން (3)

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި  (4)

 .ނުވުން

 .އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން (5)

 ސާބިތު ދަރަންޏެއް ދައްކަމުން ނުދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. (6)

)ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު  12، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެގެން (7)

އެ ޙުކުމެއް  ،މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މީހަކުނަމަ

ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ، ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ 

 .)ތިނެއް( އަހަރުދުވަސް ވެފައިވުން  3

ކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނާ ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި  (8)

ހިންގިކަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި 

 ނުވުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. 5މި ގަވާއިދުގެ  (9)

ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް،  4ޖަދުވަލު ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ  ،އެ ފޯމާއެކު މިކަމަށް އެދޭ މީހާގެ

 ދެފުށުގެ ސާފު ކޮޕީއަކާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

)ށ( ގައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އެދޭ ފަރާތުން، މި މާއްދާގެ )ނ(  

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7ތަކެތި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ 

 ތެރޭގައި އެ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ފައިވާ ނަމަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން އެ ޕާޓީއަށް ކިޔަން ހުށަހަޅައި )ރ(  

ކޮމިޝަނުން ގަބޫލުކުރާ ނަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. ވަކި ނަމެއްގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް 

ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފިނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށް އެ ނަން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 އެހެން ފަރާތަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

 ،)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3މަށް ހުއްދަ ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދު )ބ(  

ގައިވާ ފޯމު  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،)ތިންހާސް( މީހުން 3,000މަދުވެގެން 

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ހަޅާ ފޯމުތައް މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުށަ )ޅ(  

 ވާނެއެވެ.ފުރައިފައިވާ މީހުން އެހެން އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށް ވެގެން ނު 

މެންބަރަކަށް ވުމަށް ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމާއެކު،  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ކ(  

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީއެްއ  ،އެދޭ ފަރާތުގެ

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

)ތިންހާސް( މީހުންގެ  3,000ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ޗެކުކޮށް ނިންމާއިރު  )އ(  

)ތިނެއް(  3)ތިންހާސް( މީހުންގެ ސޮއި ހަމަކުރުމަށް އިތުރު  3,000ސޮއި ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، 

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު އެ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ޗެކުކުރުމުގައި، ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދި  )ވ(  

ހިމެނޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ  ފޯމު ފުރައިފައިވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތާއި، ފޯމުގައި

 ބަލަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ:

 .ނަން )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް( (1)

 .ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު (2)

 .ގައިވާ ގޮތަށް(ސޮއި )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (3)

 އުފަން ތާރީޚު. (4)

 .ދާއިމީ އެޑްރެސް (5)

 .މިހާރުގެ އެޑްރެސް (6)

 ސޮއިކުރި ތާރީޚު. (7)

 .އިނގިލީގެ ނިޝާން (8)

ހެކިންގެ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، މިހާރުގެ އެޑްރެހާއި، އިޤްރާރާއި، ތާރީޚާއި  (9)

 .ސޮއި

ދޭ ކާޑުގެ ފޯމުތައް ގެނައި މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައި (10)

 .ނަންބަރާއި، ސޮއި

ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުގެ )ނުވަތަ އެފަރާތުން ޕަވަރ އޮފް  (11)

އެޓަރނީ ދީ، އެކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ( ނަމާއި، 

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި، ސޮޔާއި ތާރީޚު.
 

 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އުފެއްދުމަށްޓަކައި ފުރާ ފޯމުތައް ފުރުމުގައިސިޔާސީ ޕާޓީއެއް  )މ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން  12ޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ )ސިޔާސީ ޕާ

 ނުވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )މ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ  )ފ(  

ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

 އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އިލެކްޝަންސް  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ތަޙުޤީޤަށް ފެންނަގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންދެން އެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން 

 ތުން މަޑުޖައްސާލަންވާނެއެވެ.ވަގުތީގޮ 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދިން ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ދ(  

)ތިންހާސް( ފޯމު  3000ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ 

ށަހަޅައިފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޕާޓީ އުފައްދަން ހު  ،ހަމަކުރެވިފައި ނުވާނަމަ

އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި އޭނާއަށް ނޭނގި  ،ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ނުވަތަ ،އޮޅުވައިލައިގެން

ސޮއިކޮށްފައިވާ ފޯމު ހިމެނޭކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ތަޙުޤީޤަށް 

އެ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ދިން  ،ންގައިފިނަމަފެނިގެން އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަ

 ހުއްދަ ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ޕާޓީ އުފައްދަން ދީފައި  ،ޕާޓީ އުފައްދަން ދިން މުއްދަތުގައި ޕާޓީ އުފެއްދިފައިނުވާނަމަ )ތ(  

ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތަށް އިލެކްޝަންސް  ،އޮތް ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީ އުފައްދަން  7ކޮމިޝަނުން އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އެ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންދަންވާނެއެވެ.  ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުރިހާ ފޯމެއް

ފޯމުތައް ނައްތައިލުމުގެ  ،ތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިނުވާނަމައެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ފޯމު

 އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )މ( ގައި  )ލ(  

ސާބިތުވެގެން އެމީހަކަށް ދީފައި އޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް 

އެމީހަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއ  ،ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއެކު

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

އަހަރުދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން )ތިނެއް(  3ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ހިފަހައްޓާ މުއްދަތު 

 ނުވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ 

 ބައްދަލުވުން 

)ތިންހާސް( މީހުން ހަމަކޮށްގެން  3,000ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަން ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު،  )ހ(  .7

ދީފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި، އެކަން ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކޮށްފައި ޕާޓީ އުފައްދަން ހުއްދަ 

)އަށެއް( ވަނަ  8)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުގެ  3ންގުމުން، ފަރާތަށް އެ

ވަނަ  13)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4މާއްދާގައި ވާގޮތަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިމަނައިގެން، ޕާޓީގެ އަސާސީ 

 ،މިކަންކަން ފާސްކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް، ކުލަވައިލައިގަވާއިދާއި މައިގަނޑު މެނިފެސްޓޯ އެ

ވުމަށް ކިޔާނީ މި ބައްދަލު  .ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ލިބުނު ފަރާތުން ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ

 ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެވެ.
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ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކީ، ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  )ށ(  

)ތިންސަތޭކަ(  300)ތިންހާސް( މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުވެގެން  3,000ޞައްޙަ 

 ހަމަވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.މެންބަރުން 

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން،  3މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ  )ނ(  

އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އާންމުކޮށް 

ން ގޮތަކުން ނަމަވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން، ނުވަތަ އެހެ 

 މީޑިއާގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުދޭންވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ، ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވެރިންގެ ފެންވަރުގެ  )ރ(  

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރުން އެހެން މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެ، ޕާޓީ  ،މުވައްޒަފަކާއި

)ތިންސަތޭކަ(  300)ތިންހާސް( މީހުންގެ ތެރެއިން  3,000 ހުށަހަޅައިފައިވާ އުފެއްދުމަށް

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މީހުން ހާޒިރުވިތޯ ޗެކުކޮށް ބެލުމާއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރޭތޯ ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިކަންކަން  13

އެ ޕާޓީއަށް މިކަމުގެ ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށްފައި  ،ޔަގީންކުރުމަށްފަހު

 ލިޔުމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

)ސިޔާސީ  2013/4ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބ(  

 ،ންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބާޔާ 13ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިވާ ހުއްދަ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ދީފަ

 ބާޠިލުކުރުން 

 )ހ(  .8

 

ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން 

އެ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގައި  ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނުން ބަލާއިރު

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ހިނގައިފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 

އެ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ  ،އާންމު މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

 ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ  (1)

ރަޖިސްޓަރީކުރެވި ހިނގަމުންދާ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ވަސީލަތްތައް ނުވަތަ މުވައްޒަފުން 

ބޭނުންކޮށްގެންކަން ނުވަތަ އެ ޕާޓީއެއްގެ ކަންކަމުގައި ޒިންމާވާނެ އިސްފަރާތެއް 

 ހިނގުން ހުއްޓިގެން ހިނގައިދާނެ ފަދަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ޕާޓީއެއްގެ

 ގޮތަކަށްކަމަށްވުން.

ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ނުރަނގަޅު  (2)

 ނުފޫޒާއި ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އޮޅުވައިލައިގެންކަމަށްވުން.

ސީ ޕާޓީ ނިސްބަތްވާ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސިޔާ (3)

ފަރާތްތަކަކަކީ ހިނގަމުންދާ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރޝިޕްގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އެފަރާތްތަކުން އެ ޕާޓީއެއްގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު އެހެން  ،ފަރާތްތަތަކަށްވެފައި

އާންމު ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ މަޢުނަވީ ޝަޚްޞެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ 
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ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޒިންމާ  ،އްގެ ތެރެއަށް ޕާޓީ ވެއްދުމަށްފަހުމުޢާމަލާތެ

 އަދާކޮށްފައިނުވުން.

ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަނީ  (4)

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރުން ބައިވެރިކޮށްގެން އެ ޖަމާޢަތަކުން ސިޔާސީ ބާރު 

 ކަމަށްވުން. ހޯދުމަށް

ޖިނާއީ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ބަލާއިރު )ށ(  

އެ މައްސަލައެއް ތަުޙޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،ފެންނަނަމަ

 ނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ

ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ވެސް އެ ޕާޓީއެއް ހިންގާނެ އަސާސީ ގަވާއިދެއް، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .9 އަސާސީ ގަވާއިދު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ 

ވައިލައި، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެކުލަ 14)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4

ހު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރުމަށްފަ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުން އެ ގަވާއިދު ބަލައި ޗެކުކުރުމަށްފަހު، ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު 

 ނުވާނަމަ، އެކަން އެ ޕާޓީއަކަށް އަންގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ދަފުތަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕާޓީއަށްދޭ ނަމާއި ޕާޓީ 

 ކެތި ފާސްކުރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ  15)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު  .10

ގޮތުގެ މަތިން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ޕާޓީން ހުށަހަޅާ ތަކެތި ބަލައި 

 ވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.)ހަތެއް( ދު  7ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފާސްނުވާ ތަކެތި ބަދަލުކުރުމަށް 

ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ 

 ޅުން ހެށް ހުށަކުރުމަ

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީސި )ހ(  .11

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ވަނަ  20ޤާނޫނު( ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ  20)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ކަންވާނީ ނަގުދު )ދިހަހާސް( ރުފިޔާ ދައް  -/10,000ރަޖިސްޓަރީ ފީގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

 ފައިސާއިންނެވެ.

ޅާއިރު ހަރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަ

ފޯމާއެކު ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔުމާއި 

 ތަކެތި

 ،ފޯމާއެކު ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔުމާއި ތަކެތިސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު  )ހ(  .12

ދާގައިވާ ގޮތުން ވަނަ މާއް 21)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެ ތަކެތީގެ ޞައްޙަކަން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކޮމިޝަނަށް ބަލައިގަނެ )ށ(  

ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، އާންމުންނަށް ފެންނާނެހެން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ޝާއިޢު

ޅާއިރު ހަރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަ

 ލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުންޢުމަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންކަން  22ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ) 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .13

ފުރިހަމަވޭތޯ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް 

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ، ޕާޓީ އުފައްދަން ހުށަހެޅި  15ދޭންޖެހޭ 

 ލުވާނެއެވެ.ހުށަހެޅުން ބާޠި
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ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  ،އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ޞައްޙަވާނީސިޔާސީ ޕާޓީ  )ށ(  

 ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ، ސާފު ފިންގަޕްރިންޓް. (1)

 ނަން )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް( (2)

ނަންބަރު )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  (3)

 އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް(

 ދާއިމީ އެޑްރެސް. (4)

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް. (5)

 އުފަން ތާރީޚު. (6)

 .ހެކިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (7)

 .ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް (8)

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުތަކުގެ ސާފުކޮޕީއެއް. (9)

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޓީ އުފެއްދުމަށް ފުރާ ފޯމުތައް ފުރުމުގައިސިޔާސީ ޕާ (10)

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާ ޚިލާފު  12)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ   4/2013

 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފައިނުވާކަން.

ސިޔާސީ ޕާޓީ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިޔާސީ  23ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ) 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   .14

ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޕާޓީއެއް 

މަތިން ޕާޓީ  )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ 

)ތިރީސް(  30 ،މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށްޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ  ،ރަޖިސްޓަރީވީކަން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފައިނުވާނަމަ، މި މާއްދާގައިވާގޮތަށް އެއީ 

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޕާޓީއެއްކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީވުމާ 

ގުޅިގެން ޕާޓީން ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(  27)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .15

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އެކަން  15 ،ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށްފަހު

 ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ފެށިގެން ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ލިޔެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ދުވަހުން  )ށ(  

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގައި ދަފުތަރު  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

 ކަން ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ކުރަންޖެހޭ ކަން 

ޕާޓީގެ ކަންކަމުގައި އާންމު ރައްޔިތުން ޕާޓީގެ އޮފީސް ހުޅުވައިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތަކާއި،  )ރ(  

ށް އެނގޭގޮތަށް ކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަލާނުގުޅަންޖެހޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް އާންމުކޮށް އިޢު

 ހަދަންވާނެއެވެ.
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ގާ )ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިން 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .16 ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ކުން ވެސް ކޮމިޝަނުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަ ،ސީޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  28)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

)ތިނެއް(  3ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު އައިސްގެން މެންބަރުންގެ އަދަދު ފުރިހަމަކުރުމަށް ދިން 

ހާސް( މެންބަރުން ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، އެ ޕާޓީއެއް ތިން) 3,000މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ރަންވާނެއެވެ.ންޖެހޭ ކަންކަން ކު ކޮމިޝަނުން ކުރަ ،އުވުނީކަމަށް ބަލައި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފުތަރު އާންމުކޮށް ފެންނާނެ  )ހ(  .17 ތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފު

 ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ  19)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ހުންނަން އަންނަނި  ،ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފުތަރުގައި ،އިތުރަށް ކަންކަމުގެ

 .ޖެހޭނެއެވެ

ޕާޓީގެ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތް ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމު  (1)

 )ރައީސް، ޗެއަރޕަރސަން، ލީޑަރު(

ނައިބުންގެ ނަމާއި ޕާޓީގެ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތް ފަރާތުގެ  (2)

 .މަޤާމު

 .އިދާރީ ހިންގުމުގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމު (3)

 .ޕާޓީގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އިސް ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމު (4)

 .ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ކޮމިޓީ/ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމު (5)

 .ގޮފިތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި މަޤާމު، ޕާޓީގެ ގޮފިތަކާއި (6)

 .ލޯގޯ ނުވަތަ ނިޝާނާއި، ސިއްކައާއި، މޮޓޯއެއް ވާނަމަ މޮޓޯ ،ޕާޓީގެ ކުލައާއި (7)

ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިންގާ އެޑްރެސް )ގޭގެ ނަމާއި، މަގާއި، އަވަށާއި، ރަށާއި،  (8)

 އަތޮޅު/ސިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް(.

ޕާޓީއަކަށް ވެސް މެންބަރުން ވެއްދުމަށް )އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮންމެ  )ހ(  .18 ޕާޓީއަށް މެންބަރުން ވެއްދުން 

ގައި  5ޖަދުވަލު  ،ފޯމެޓަށް( ފޯމެއް އެ ޕާޓީއަކުން ތަޢާރަފުކުރަންވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ ނަމޫނާއެއް

ވާނެއެވެ. އެ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު، ފޯމުގައި ހިމެނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ޅައިފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ފޯމުގައި ހިމެނޭ އިނގިލީގެ ކަނޑައަ

 ންނަންވާނެއެވެ.ނިޝާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރަކަށް ޖަހައިފައި ހު

ށުމުގެ ގައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ފޯމު ނޫން ނަމަވެސް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ 5ޖަދުވަލު  )ށ(  

ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމުތައް 

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު  2013/4ވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ވަންދެން  ދުވަސް)ހައެއް( މަސް 6ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު  ،ހިމެނިފައިވާނަމަ

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު(  2013/4ބަލައިގަންނާނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ޞައްޙަކަން 

 ތަރުކުރަންވާނެއެވެ.ޔަގީންކޮށް، ދަފު

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14ލަސްވެގެން  ،ޕާޓީން ވަކިވުމަށް އެދިއްޖެނަމަޕާޓީގެ މެންބަރަކު  )ހ(  .19 ޕާޓީން މެންބަރުން ވަކިވުން 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ  14އެ މީހަކު ޕާޓީން ވަކިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ޕާޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން 

ގައިވާ ފޯމު އިލެކްޝަންސް  6އެކަން ބަޔާންކޮށް، ޖަދުވަލު  ،ތެރޭގައި ޕާޓީން ވަކިކޮށްނުދީފިނަމަ

ށް ހުށަހެޅުމުން، އޭނާގެ ނަން ޕާޓީގެ ދަފުތަރުން އުނިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ޕާޓީއެއްގެ ކޮމިޝަނަ 

މެންބަރަކު ޒަރޫރީ ސަބަބަކާހުރެ، ޕާޓީން ވަގުތުން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ، ހުށަހަޅައިފައިވާ 

ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަގުތުން ޕާޓީގެ ދަފުތަރުން އޭނާގެ ނަން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ލެކްޝައި

ގައިވާ ފޯމު  6މީހަކަށް ނޭނގި އޭނާ ޕާޓީއަކަށް ވައްދައިފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ، ޖަދުވަލު  )ށ(  

މެދުވެރިކޮށް، އެމީހަކު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކަމެއް ބެލުމަށްފަހު، ތެދު 

 ކުން އޭނާ ވަކިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ޕާޓީއަޝަކުވާއެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަރާތެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވައްދައިފައިވާކަން  5މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  

 ކޮމިޝަނަށް އެނގިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތެއް ޕާޓީގެ ދަފުތަރުން އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

މު ންސިޔާސީ ޕާޓީގެ މުހި

 ބަދަލު ސީލުތަކަށް އަންނަ ތަފު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިޔާސީ  25)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   .20

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ޕާޓީގެ މުހިންމު ތަފުސީލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ޕާޓީއަކުން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމުން

 އަންގަންވާނެއެވެ.އަކަށް އެކަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ބަދަލު ގެނެސް، އެ ޕާޓީ

ހަރުކޮށްފައި  އާންމުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ،ޕާޓީގެ ނަންބޯޑު ،ޕާޓީގެ އިދާރީ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި )ހ(  .21 ޕާޓީގެ އިދާރީ އޮފީސް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ޕާޓީގެ އޮފީސް ހުޅުވައިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތަކާއި، ޕާޓީގެ ކަންކަމުގައި އާންމު ރައްޔިތުން  )ށ(  

ނގޭގޮތަށް ގުޅަންޖެހޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެ

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  29)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ންބަރު ޤާނޫނު ނަ )ނ(  

 7ކު ކޮމިޝަނަށް ބުނާގޮތަށް އޮފީހެއް ހިންގާނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެ

 .)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

 .އޮފީސް ހުޅުވައިފައި ހުރި ޤައުމު (1)

 .ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު، ފެކުސް ނަންބަރު، އީމެއިލް އެޑްރެސް (2)

 އެ އޮފީހުގެ ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް. (3)
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މެންބަރުންނާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު 

އެޅުމާއި މެންބަރުކަމުން 

 ވަކިކުރުން

ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ،މެންބަރުންނާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގައި ބަލާނީ  .22

ސާސީ ގެ އަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތަކަށާއި އެ ޕާޓީއެއް ވަ 17)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4

 ގަވާއިދަށެވެ.

ޕާޓީގެ ނަމުގައި އިންތިޚާބުތަކަށް 

 ކުރިމަތިލުން

ވަނަ މާއްދާއާއި ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ  18)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   .23

ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން އިންތިޚާބަކަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ. ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ 

ނުން ކޮމިޝަ ،ނެރޭނަމަ، އޭނާގެ ކެންޑިޑެސީ ޚިލާފަށް ޕާޓީގެ ނަމުގައި އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓަކު 

 ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ  ވަނަ 30)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .24 ލުންއި ސިޔާސީ ޕާޓީ އުވަ

ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަނުން އެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުވައިލަންވާނެއެވެ. އަދި 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުން އެ ޕާޓީގެ ނަން އުނިކުރުމަށްފަހު،   

 ލާންކުރަންވާނެއެވެ.އެކަން އާންމުކޮށް އިޢު

ޕާޓީއެއް އުވައިލުމަށް އެ ޕާޓީއެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނިންމުމަށްފަހު، ނުވަތަ ޤާނޫނު  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  31ވަނަ މާއްދާއާއި،  30)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ންބަރު ނަ

 33 ނުގެބުނެވިދިޔަ ޤާނޫޓީއެއް އުވައިލާނަމަ، ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވެގެން ޕާ

)ފަނަރަ(  15ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެ ޕާޓީއަކުން ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު، އެކަން ލަސްވެގެން 

   ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެތެރޭގައި

ޕާޓީ އުވައިލަން ނިންމައި، ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމުން، އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ޕާޓީގެ  )ނ(  

 ލަންވާނެއެވެ.ޕާޓީ އުވައި ،ދާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއަސާސީ ގަވާއި 

ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕާޓީއެއް އުވައިލުމަށް  )ރ(  

ނިންމައި، އެކަން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް 

 .އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ކޮމިޝަނުން އަޅަންވާނެއެވެ ނާންގައިފިނަމަ،

އެކަން ހިނގައިފައިވާ ގޮތް ބަލައި، ޕާޓީގެ އުވައިލުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގެ ތަފުސީލު  (1)

 ހޯދުން.

އެ ޕާޓީއެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމެއްނަމަ، ޕާޓީ  (2)

 އުވައިލުން.

އިލުމުގެ ހުށަހެޅުން އެ ޕާޓީގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ގުނަވަނަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުވަ )ބ(  

 ،ނުވަތަ ޕާޓީ އުވައިލަންޖެހޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ ،ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ގޮތެއް  ،އެ ނިންމުމަކާމެދު ޕާޓީގެ ކަންކަން ނިންމާ ގުނަވަނުން

އަދި އެ  ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރެވި ،ކަނޑައެޅުމުން

ޕާޓީއަކުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށްފަހު މެނުވީ އެ ޕާޓީއެއް 

 އުވައިލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުވައިލުމުގެ ހުށަހެޅުން އެ ޕާޓީގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ގުނަވަނަށް ހުށަހެޅިފައި  )ޅ(  

މި  ،އޮތްނަމަ، ނުވަތަ ޕާޓީ އުވައިލަންޖެހޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ

ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކަށް  ،މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބުނެފައިވާ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރެވެންދެން

ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ  ،އިންތިޚާބުވެފައިވާ އަދި ޢައްޔަނުވެފައިވާ ފަރާތްތައް އެ މަޤާމުތަކުންނާއި 

 ދަފުތަރުން އުނިކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 މުދަލާއި ޕާޓީގެ އުވައިލުމުން  ޕާޓީ

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނޭ ދަރަންޏާމެދު

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު(  4/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު ލުމުގެ ކުރިން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުވައި )ހ(  .25

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ އިލެކްޝަންސް  33ގެ 

 ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

އެ ދަރަންޏާމެދު  ،ޕާޓީ އުވައިލާއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް އޮވެފައި )ށ(  

ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  33ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ) 4/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޕާޓީގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮތް ގުނަވަނުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ހާލަތުގައި އަންނަނިވި 

   ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ނުވަތަ ގޮތްތަކެއް އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.

އެ ދަރަންޏަކަށް ޝަޚްޞީގޮތުން ޒިންމާވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތުން އެ  .1   

 ފައިސާއެއް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް އެންގުން.

އެ ދަރަންޏެއް އުފެދުނުއިރު އެ ޕާޓީއެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި  .2   

 އެންގުން.ފަރާތެއް އެ ދަރަންޏަކަށް ޝަޚްޞީގޮތުން ޒިންމާވުމަށް 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާ 

 ބަހާނެގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ  36)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު   .26

އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ކަންކަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރާނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ  36ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންދޭ ފައިސާގެ އެހީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޫކޮށްގެން 

 .ނުވާނެއެވެ 

ވަނަ މާއްދާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  37)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .27 ޕާޓީތަކަށް ބިންދޫކުރުން 

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ،ކޮމިޝަނުން ،ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިޔާސީ  37)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ޕާޓީއަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ދޫކުރުމާބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖައްސާނީ 

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕާޓީތަކަށް  37)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  15ދޫކުރާ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް 

 ތެރޭގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން، ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ.

ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް 

 ނުފޫޒު ފޯރުވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(  39)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  4/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .28

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 



 ދިވެިހސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                             112 އަދަދު:     48ލިުއމް: ވޮ

16 

ގެ އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމު ،ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ

 އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ހޯދާ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް  )ހ(  .29 ޒިންމާވުން ދަރަންޏަށް

އެ މުދަލެއް ވިއްކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަށް  ،ޝަޚްޞީގޮތުން ޒިންމާވާނޭ މީހަކު ކަނޑައަޅައި

ކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީން ހޯދި ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ މުދަލަށް އަގު ދައްކަން އެ

އެފަރާތަކުން  ،އެކަމުގައި ޝަޚްޞީގޮތުން ޒިންމާވުމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތަކާއި ،އެއްބަސްވިގޮތާއި

)ފަހެއް(  5އެކަމަށް އެއްބަސްވިކަމުގެ އިޤުރާރު އެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭ ދަރަންޏަށް ޝަޚްޞީގޮތުން  )ށ(  

ޒިންމާވުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގަބޫލުކުރާ ފަރާތްތަކަކަށް 

 ވާންވާނެއެވެ.

ޕާޓީން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ދަރަންޏަށް އަބަދުވެސް ޝަޚްޞީގޮތުން ޒިންމާވާނޭ  )ނ(  

އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު އެކަމަށް އިޤުރާރުވާކަމުގެ ލިޔުމާއެކު  ،މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަނޑައަޅައި

އެއީ ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ،އިވާނަމަޕާޓީގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގައިފަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން އިސްތިސްނާވާނޭ ހާލަތެކެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި އުފެދިފައިހުރި ދަރަނިތަކަށް ޕާޓީގެ  )ރ(  

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  ،ފަރާތުން ޝަޚްޞީގޮތުން ޒިންމާވާނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  1ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޕާޓީގެ ދަރަންޏަށް ޝަޚްޞީގޮތުން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ބ(  

އެ  ،ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމައި ،ޒިންމާވާނޭ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި

 ދަރަނި ދެއްކުމަށް ޒިންމާވާނީ އެ ދަރަންޏެއް އުފެދުނުއިރު ހުރި ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  41)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު  .30 ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

ލިޔުންތައް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި، އެ ލިޔުންތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު 

 ޕާޓީތަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  42)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ(  .31 ޅުން ހެއޮޑިޓް ރިޕޯޓު ހުށަ

ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން، އެ

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ރިޕޯޓާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް )ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު( 

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ކޮމިޝަނަށް )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ 1ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާތާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ރާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކު  42)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ބަރު ޤާނޫނު ނަން )ށ(  

 50,000/-)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަނާޅާ ޕާޓީއެއް،  90އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 

 ވެ.ބިގެންވެއެ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލި)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއިން

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޕާޓީއެއް ޖޫރިމަނާކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން އެ  )ނ(  

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ޕާޓީއަކަށް  15ޕާޓީއަކަށް 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ  30ދުވަހުން ފެށިގެން އެކަން އަންގާ 

 ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ،  )ރ(  

އެހީގެ ތެރެއިން، ނުދައްކައިހުރި ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕާޓީއަށްދޭ ފައިސާގެ 

 ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާގެ އަދަދު އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

ދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަނަ މާއް 43)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ރު ޤާނޫނު ނަންބަ  )ހ(  .32 އާއި ޚަރަދު ހާމަކުރުން އާމްދަނީ

އެ މަޢުލޫމާތެއް އެ މެންބަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ބަލަން ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރަކު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތަކީ މަދުވެގެން 

)ތިނެއް( މަހަކުން އެއްފަހަރު ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި އަޕްޑޭޓުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތަކަށް  3ކޮންމެ 

 ވާންވާނެއެވެ.

އެ ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓުން އާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނަގޮތަށް އެ  ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ފާއިތުވި އަހަރުގެ )ށ(  

 ޕާޓީއަކުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ.

 ،ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދުމާއި

ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި 

 ލާފުވުން ޚިގަވާއިދާ 

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން  .33

ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ އަގުގެ ދެގުނައަށްވުރެ ބޮޑުނޫން 

މަށް )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކު 30އަދަދަކުން އެ ޕާޓީއެއް ކޮމިޝަނުން ޖޫރިމަނާކޮށް، 

 އެ ޕާޓީއަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ސުލޫކީ  45)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .34 ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ތަބާވުން 

މިންގަނޑަށް ޕާޓީތަކުން ތަބާވޭތޯ ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. މިކަން ކުރާނެ 

 ގައި ވާނެއެވެ. 7މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ޕްރޮސީޖަރ

ޕާޓީއަކުން އެއްވެސް ތަނެއްގައި އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  )ށ(  

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

ބައްދަލުވުމުގެ ބާވަތް،  ،ވަގުތާއި ،އާންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނަކާއި (1)

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް  24ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ިއ ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބައްދަލުވުން އަންގަންޖެހުނު ވަގުތ1ާމި މާއްދާގެ ) (2)

އިލް އީމެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ބަންދު ވަގުތަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ، ފެކްސް ނުވަތަ

 މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ،ޕާޓީއަކުން ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ (3)

ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ، އެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވަން ނިންމި ވަގުތުން ފެށިގެން 

 ނެއެވެ.އެއްގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާ

ޕާޓީއަކުން އެދިގެން ރޭޑިއޯއަކުން ނުވަތަ ޓީވީއަކުން ފޮނުވާ އެ ޕާޓީއެއްގެ  (4)

ބައްދަލުވުމެއްގެ ރެކޯޑިންގ ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ ރެކޯޑިންގ 

 ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ/ސަރުކާރުގެ 

ނާޖާއިޒު ފައިދާ  ގެ މުވައްޒަފުން

 ނުހޯދުން 

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފަކު، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  )ހ(  .35

 ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ފައިދާއެއް ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ރުން ސިޔާސި ޕާޓީއަކަށް މީހުން ވެއްދުމަށްޓަކައި، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމު ފު )ށ(  

ފަދަ ޢަމަލެއް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ  އިމާރާތެއް، މުދަލެއް 

ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ޕާޓީއަކުން 

 ބޭނުންކުރުން

 ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ 48)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ރު ޤާނޫނު ނަންބަ )ހ(  .36

އެ  ،ދައުލަތުގެ އިމާރާތެއް، މުދަލެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ޕާޓީއަކުން ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރަންވާނީ

އިމާރާތެއް، ނުވަތަ މުދަލެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ޕާޓީތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރާގޮތަށް 

އެ ކުއްޔެއް ހުރިހާ  ،ހަމަޖެހިފައިވާނަމައެވެ. އަދި ކުއްޔެއް ނަގާނަމަ ކުލި ކަނޑައަޅަންވާނީ 

 ޕާޓީތަކަށްވެސް އެއް ހަމައަކުންނެވެ.

 ހިފުމަށް ގިނަ ޕާޓީތަކުން އެއްފަހަރާ އެދިއްޖެނަމަ، ދައުލަތުގެ ތަނެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއްގެ ބޭނުން  )ށ(  

 އެ ތަނެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ދޫކުރަންވާނީ އެދިފައިވާ ތަރުތީބަށް އިސްކަން ދީގެންނެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  )ހ(  .37 މަލުކުރަން ފެށުން ޢަމި ގަވާއިދަށް 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކަށް ޢަމަލުކުރަން  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު )ށ(  

 ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ އިޞްލާޙެއް ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޖަދުވަލަކީ މި ގަވާއިދުގެ 

 ނޑައެޅުން ބައެއްކަމުގައި ކަ

 އެ ޖަދުވަލާއެކީގައެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ. މި ގަވާއިދު ފުރިހަމަވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލަކީ  .38
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މި ގަވާއިދުގައި އެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައި އޮތްގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން  )ހ(  .39 މާނަކުރުން 

 .މާނަކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު 

 ،ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ""އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން" ނުވަތަ  (1)

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިލެކްޝަންސް  167ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

 .ކޮމިޝަނަށެވެ

ސިޔާސަތުތަކާއި،  ،ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ،މެނިފެސްޓޯ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ " (2)

ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމާއި، ކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ 

 ކަންތަކަށެވެ.

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޕާޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" (3)

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ 

 ތަކަށެވެ.ސިޔާސީ ޕާޓީ

ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް" ކަމަށް " (4)

ޕާޓީގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ  ،ބުނެފައި އެވަނީ

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށާއި، ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ އަސާސީ 

ޔަނުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢައް

 .މީހާއަށެވެ

ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު " (5)

ދާގައި ވަނަ މާއް 13)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ނަންބަރު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމަށެވެ.

އާންމުންނަށް  ،އި އެވަނީއާންމު ބައްދަލުވުން" ކަމަށް ބުނެފަ" (6)

 ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށެވެ.

ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން  ،"ޤައުމީ ބައްދަލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (7)

 ތަމްސީލުކުރެވޭގޮތަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، މުފްރަދުކޮށް މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް  )ށ(  

ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ އިބާރާތްތައް، އެ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ އިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު 

މާނައިގައި އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ އިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަތަ 

 އިގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.އިބާރާތްތަކުގެ މުފްރަދު މާނަ
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 2ޖަދުވަލު 

 )ޕާޓީގެ ނަން(
 )އެޑްރެސް(

` 
 )ޕާޓީގެ ލޯގޯ(

                ......................................ފޯމު ނަންބަރު:

 ފޯމު ޅާ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ހަ އަލަށް އުފެއްދުމަށް އެދި ހުށަ 

 ލޫމާތު ޢު މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ މީހާއާ ބެހޭ މަ  .1

 ނަންބަރު: ގެކާޑު  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ނަން: ފުރިހަމަ

 ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު :އުފަންދުވަހުގެ މީލާދީ ތާރީޚު

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

)ޕާޓީގެ ފައިވާ،               އިޅަހައުފައްދަން ހުށަ، )މީހާގެ ނަން(                        ،އަޅުގަނޑު  އިޤްރާރު:
ހެޔޮ ހާލުގައި ހުރެ އެއްވެސް  ،ބުއްދި ސަލާމަތުން ،ބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއި މި ކުރަނީންގެ މެނަން(                

ވެ. އަޅުގަނޑަކީ މިހާރު ކޮށްދެއްވުން އެދެމެގެގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއް  ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތިއެވެ. އަޅުގަނޑު މި
ފައިވާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ނޫނެވެ. އަދި އަޅުގަނޑަކީ ޤާނޫނަކުން، ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އިއުފައްދަ

 މެންބަރަކަށްވުން މަނާކޮށްފައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ.

 ސޮއި:
 
 

 ތު ބޮޑުވައި ޅިގައިވެސް ކަނާގޮ  ދެ
 އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާށެވެ. ޖަހާ 

 ތު ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ނިޝާނަކީ ކަނާ
 ގެ އްކޮން އިނގިއްޔެ ނިޝާން ނޫންނަމަ،

 :ތާރީޚު ކަން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާށެވެ.އްނިޝާނެ

 ލޫމާތު ޢު ހެކިންގެ މަ  .2

އެދި ސޮއިކޮށްފައި އެވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަދި އޭނާ ދީފައިވަނީ ތެދު ބަރަކަށް ވުމަށް ންފޯމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެ މި
 ލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު ހެކިވަމެވެ.ޢުމަ

 ( ނަން:2) ނަން:  (1)

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: ދާިއމީ އެްޑރެސް:

 ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ
 ނަްނބަރު: ގެކާޑު

 :ފޯނު ނަންބަރު 
 ގެކާޑު އަްނގަިއދޭދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން 

 ނަންަބރު:
 :ފޯނު ނަންަބރު

 ސޮއި: ސޮއި:

 

 ޕާޓީގެ ބޭނުމަށް  .3

 ޅާ ކޮންމެ ފޯމަކަށް ޕާީޓން ޒިންމާވާނަމެވެ.ހައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޕާޓީން ހުށަ
 :ކުރި ތާރީޚުއެންޓަރ އެންޓްރީ ނަންބަރު:

 ކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:އެންޓަރ ކުރި މުވައްޒަފު:އެންޓަރ

 :ތާރީޚު ސޮއި: ޕާޓީން ޒިންމާވާނެ ވެރިއެއްގެ ނަން:

ކޮޕީއެއް  ގެ ދެފުށުގެ ސާފުކާޑުމުއްދަތު ހަމަނުވާ ،  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،ފަރާތުގެ ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ،ފޯމާއެކު * މި 

  ޅަންވާނެއެވެ.ހަހުށަ

 



 

 3ޖަދުވަލު 

 )ޕާޓީގެ ނަން(
 )އެޑްރެސް(

` 
 ލޯގޯ()ޕާޓީގެ 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ )ޕާޓީގެ ނަން( ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު  8201

 ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު  ،ޔާބީއާއި ކާމި ޕާޓީން ހޯދި  އި ޚާބުގަ އިންތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

  އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި )ބައި އިލެކްޝަން ނުހިމަނައި( ޕާޓީން ހޯދި ވޯޓުގެ ޖުމުލަ އަދަދު  .1

  އިންތިޚާބު ބޭއްވި ތާރީޚު  .2

  ކުރާ މެންބަރުންގެ އަދަދު ންގެ މަޖިލީހުގައި ޕާޓީ ތަމްސީލުރައްޔިތު .3

  ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު ތަރުގައި އަހަރު ނިމުއިރު ޕާޓީގެ ދަފު .4

 ޕާޓީގެ ޤައުމީ ބައްދަލުވުން 

  އެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތަން  ،ޕާޓީގެ ޤައުމީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިނަމަ  .1

   އުމީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚުޤަ  .2

  ޤައުމީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ އަދަދު   .3

 ކަނޑައެޅި ކަންތައް ފާއިތުވީ އަހަރު ޕާޓީން ކުރުމަށް 

 ކުރެވުނު/ނުކުރެވޭ  ލު ސީ ކަނޑައެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތަފުކުރުމަށް މަސް

   ޖަނަވަރީ

   ރީ ވަރުފެބު

   ޗުރިމާ

   ލްޕްރީއެ

   މޭ

   ޖޫން 

   ޖުލައި

   ގަސްޓުއޮ

   ބަރުންސެޕްޓެ

   ބަރު އޮކްޓޫ

   ބަރުންނޮވެ

   ބަރުންޑިސެ

 އިލެކްޝަންތައް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް(-ބައިވެރިވެފައިވާ އިންތިޚާބުތަކާއި އެ އިންތިޚާބުތަކުން ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް )ބައި ޕާޓީގެ ނަމުގައި 

 އިންތިޚާބުވިކަން ނުވަތަ ނުވާކަން ވޯޓު ލިބުނު އިންތިޚާބު ބޭއްވި ތާރީޚު  އިންތިޚާބުގެ ނަން

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

 



 

 ލޫމާތު ޢު ބެހޭ މަ ޕާޓީގެ ގޮފިތަކާ 

 ގޮފީގެ ނަން 
އެޑްރެސް )ސިޓީ ނުވަތަ އަތޮޅު 

 ގޭގޮތަށް(ނއެ

1.   

2.   

3.   

4.   

  

 ލޫމާތު ޢުބެހޭ މަ މުތައް ފުރަމުންދާ މީހުންނާ ޤާ ޕާޓީގެ މަ 

 މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  މު ޤާމަ
މަޤާމާ ހަވާލުވި 

 ތާރީޚު 

ވަކިވި/ވަކިުކރި 
 ތާރީޚު 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

 މު ޤާ އްޒަފުންގެ ނަމާއި މަ ވަ އި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މު މަ ޕާޓީގެ 

 މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  މު ޤާމަ
މަޤާމާ ހަވާލުވި 

 ތާރީޚު 

ވަކިވި/ވަކިުކރި 
 ތާރީޚު 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

 
 
 
 ޑު ނޕާޓީގެ ތައްގަ
 
 
 

 ............................................ސޮއި:.............................................................................. ނަން:

 ............................................:ތާރީޚު..........................................................................  :މުޤާމަ
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 ފޯމު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ 

 ލޫމާތު ޢު ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަ  .1

 ނަންބަރު : ކާޑުގެ ދ.ރ.އ   ނަން: ފުރިހަމަ

 ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު :އުފަންދުވަހުގެ މީލާދީ ތާރީޚު

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަޅުގަނޑަށް ދެއްވުން އެދެމެވެ. 
ގޮތުގެ ަމތިން ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނޫނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީ ގަވާއިދު ޤާއަދި އަޅުގަނޑަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ 

 ރާރުވަމެވެ.ޤުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމަށް އިޠުޖެހޭ ޝަރުްނނަންހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތެއްގައި ހު

 .ކަނާތު ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ނިޝާން ސޮއި:

 ގެ އްނޫންނަމަ، ކޮން އިނގިއްޔެ
 ކުރޭކަން ބަޔާންއްނިޝާނެ

 :ތާރީޚު

 ލޫމާތު ބޭނުންވާ ޕާޓީއާބެހޭ މަޢު އުފައްދަން  .2

 :ޕާޓީއަށް ކިޔާ ނަން

 :ރެސްޕާޓީގެ ަވގުތީ އެޑް 

 :މަލާތްކުާރނެ ފަާރތުގެ ނަންޢާގޮތުން މުޕާޓީއާ ގުޅޭ 

 :މަލާތްކުާރނެ ފަާރތުގެ ާދއިމީ ެއޑްެރސްޢާގޮތުން މުޕާޓީއާ ގުޅޭ 

 ކުާރނެ ފަާރތުގެ ފޯނު ނަންަބރު:މަލާތްޢާގޮތުން މުޕާޓީއާ ގުޅޭ 

 ޅަންވާނެއެވެ.ހަގެ ދެފުށުގެ ސާފުކޮޕީއެއް ހުށަކާޑުމުއްދަތު ހަމަނުވާ  ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ،ފޯމާއެކު ޕާޓީ އުފައްދަން އެދޭފަރާތުގެ  * މި

  .ކާޑުގައި ކޮށްފައިވާ ސޮއި އެވެ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ވާނީ ފޯމުގައި ކުރަން *
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 )ޕާޓީގެ ނަން(
 )އެޑްރެސް(

` 
 )ޕާޓީގެ ލޯގޯ(

                ......................................ފޯމު ނަންބަރު:

 ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 ލޫމާތު ޢު ބެހޭ މަ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ މީހާއާ  .1

 ނަންބަރު: ގެކާޑު  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ނަން: ފުރިހަމަ

 ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު :އުފަންދުވަހުގެ މީލާދީ ތާރީޚު

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 ،ބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއި މިކުރަނީ ބުއްދިސަލާމަތުންންޕާޓީގެ މެ            )ޕާޓީގެ ނަން(            އަޅުގަނޑު  އިޤްރާރު:
 އަދި މި   ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ  ހެޔޮ ހާލުގައި ހުރެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތިއެވެ. އަޅުގަނޑު މި

އަޅުގަނޑަކީ ބަރެއް ނޫނެވެ. އަދި ންޕާޓީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ މެ ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، އަޅުގަނޑަކީ މިފޯމުގައި ސޮއި
 ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށްވުން މަނާ މީހެއް ނޫނެވެ.

 ސޮއި:
 
 

 ތު ބޮޑުވައި ދެ ގޮޅިގައިވެސް ކަނާ
 އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާށެވެ. ޖަހާ 

 ތު ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ނާނިޝާނަކީ ކަ
 ގެ އްކޮން އިނގިއްޔެ ނިޝާން ނޫންނަމަ،

 :ތާރީޚު ކަން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާށެވެ.އްނިޝާނެ

 ލޫމާތު ޢު ހެކިންގެ މަ  .2

ފޯމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއިކޮށްފައި އެވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަދި އޭނާ ދީފައިވަނީ ތެދު  މި
 ލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު ހެކިވަމެވެ.ޢުމަ

 ( ނަން:2) ނަން: (1)

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: އެްޑރެސް:ދާިއމީ 

ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ 
 ނަްނބަރު: ކާޑުގެ

 :ފޯނު ނަންބަރު 
 ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ

 ނަންަބރު:
 :ފޯނު ނަންަބރު

 ސޮއި: ސޮއި:

 

 ޕާޓީގެ ބޭނުމަށް  .3

 ޒިންމާވާނަމެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޕާޓީން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފޯމަކަށް ޕާީޓން 
 :އެންޓަރކުރި ތާރީޚު އެންޓްރީ ނަންބަރު:

 ކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:އެންޓަރ ކުރި މުވައްޒަފު:އެންޓަރ

 :ތާރީޚު ސޮއި: ޕާޓީން ޒިންމާވާނެ ވެރިއެއްގެ ނަން:

 .ވެޅަންވާނެއެހަދެފުށުގެ ސާފުކޮޕީއެއް ހުށަ ކާޑުގެމުއްދަތު ހަމަނުވާ  ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،ފަރާތުގެ ސްޓަރީވާން އެދޭ ފޯމާއެކު ޕާޓީގައި ރަޖި * މި



 

 6ޖަދުވަލު 

 

` 

 
 

 ފޯމު ޅާ ހަ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަ 

 ލޫމާތު ޢު މަ ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  .4

 ނަންބަރު: ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ނަން: ފުރިހަމަ

 ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު ފަންގިިފލާ(، ނަން އެޑްރެސް: )އަތޮޅު، ރަށް، އަވަށް، ގޭގެދާއިމީ 

 )އަތޮޅު، ރަށް، އަވަށް، ގޭގެ :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 ފަންގިފިާލ(، ނަން

 ނަން އުނިުކރަން ބޭުނންވާ ޕާޓީ:

                                    . ޒަރޫރީ ސަަބބަކަށްޓަކައި       3. ނޭނގި ރަިޖްސޓަރީކޮށްފަިއވުން     2. ޕާޓީން ވަކިކޮށް ނުދީގެން 1އެދޭ ަސަބބު :    
 ޭފަާރތްތަެކވެ. ބަިއވެރިުވްނ ަމނާ ނޫަނކުްނ ނުަވތަ ގަާވއިަދކުްނ ސިޔާީސ ޕާީޓެއއްަގއިޤާ އްާދެގ ުބނެފަިއވާ ފަރާތްަތކާިއ މާ ××××ގެ  ××××ީނ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގަާވއިުދ ޒަރޫރީ ސަބަބުަކމުަގއި ބެލ  

  ުލުސީވަކިވާން ބޭނުްނވާ ަސބަުބގެ ތަފ: 
 

 ެށވެ.ޔައަުޅގަނޑު އަިމއްލަ ،ޫބރުކަެމއް ނެތި ިމވަނީ އެްއވެސް ަފރާތެްއގެ ަމޖު ފައިއިފޯމު ފުރަ  ލޫާމތެވެ. އަދި މިޢުމަލޫމާތަކީ ެތދު ޢުމަމަތީަގއި ެއވާ 

 ސޮއި:
 

 ނިޝާން ތު ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ކަނާ
  ގެއްނޫންނަމަ، ކޮން އިނގިއްޔެ

 ކުރޭކަން ބަޔާންއްނިޝާނެ

 :ރީޚުތާ
ވެަފިއވޭތޯ ުނވަތަ ުވމުްނ ރަޖިސްޓަރީ ްމއެސް ޮފނުއަށް އެސްއެ 1414 އި،ހަ ނަްނބަރު ޖަ  ިދވެހިަރްއޔިތެްއަކން އަްނަގއިދޭ ކާޑުގެެގ ީމެހއްއެ ،ފަހުމަށްހުސްތަްނކޮޅެްއ ޫދޮކށްލު ހަިއ،ޖަ PPR މަްށ ލުމެންބަެރއްޯތ ބެ

 ނެެއވެ.ނޫްނތޯ ބެލޭ 
 ( ޖައްސަވާ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ) ،ނަމަވަކިވިކަން ލިޔުމުން ބޭނުން 

  ޅާނަމައެވެ.(ހަލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަސީތިމާ ނޫން އެހެން މީހެއް ނުވަތަ ވަ ،ނީލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާޢު މަ)ހެކިންނާބެހޭ ލޫމާތު ޢު މަ ހެކިންގެ  .5

ުރގަެއވެ. އަދި އޭނާ ދީަފއިެއވަނީ ެތދު ޒިހާ ފައި ެއވަނީ އަުޅގަނުޑގެ އި ޮސއިކޮށް ިއނގިީލގެ ނިާޝން ޖަހަ ފޯުމގައި މަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަފރާތް މި 
 ލޫމާތުކަން ައުޅގަނުޑގެ ހެކިަވމެވެ.ޢުމަ

 ( ނަން:2) ނަން: (1) 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: ދާިއމީ އެްޑރެސް:

 ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ
 ނަންަބރު:

 :ފޯނު ނަންބަރު 
 ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ

 ނަންަބރު:
 :ފޯނު ނަންަބރު

 ސޮއި:
 ސޮއި:
 

 ވާނެއެވެ.ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންމި ފޯމާއެކު 

 ުލައިސަންސް ނުވަތަ ޕާސް ޕޯޓުގެ ކޮޕީ ކާޑު،މުއްދަތު ހަމަނުވާ  ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،ސޮއިކުރާފަރާތުގެގޮތުގައި މަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ހެކިންގެވަކިވ. 

  ާޕާޓީން ވަކިވާން އެދި ޕާޓީއަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް  ،ނަމަޕާޓީން ވަކިކޮށްނުދީގެން ހުށަހަޅ. 

  ާލުސީހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފު ބެއް ނުލިބޭނަމަ ޖަވާބު ނަމަ، ލިބުނު ޖަވާބު، ޖަވާ ޕާޓީން ޖަވާބެއް ލިބިފައިވާ ،ނަމަޓީން ވަކިކޮށް ނުދީގެން ހުށަހަޅާޕ. 

 

   

 



 

 7ޖަދުވަލު 

 

` 

 
 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޕާޓީތަކުން ތަބާވޭތޯ ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ޕްރޮސީޖަރ

ނާއި، އެ ޕާޓީތަކަށް ޑިޑޭޓުންކެން ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ  ގެ އެއްމެންބަރުންނާއި، ޕާޓީޕާޓީގެ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި

ގައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ މާއްދާވަނަ  45ގެ )ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު(  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން،

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އަންނަނިވި ނަމަ، އެދިއްޖެކޮމިޝަނުން ނުމުގައި ބޭ   ކަށަވަރުކުރުމުގެލާފުކަމެއް ނުކުރާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންޚި

 ވާނެއެވެ.ފޯރުކޮށްދޭން  ލޫމާތުޢުމަ

އެ        ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި،  .1

ރެކޯޑިންގ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ  ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ފަރާތްތަކުން ކުރާމަސައްކަތް އިންތިޚާބުގައި ކެންޕޭން  ޕާޓީތަކަށް 

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން. އެ ރެކޯޑިންގ ،ފައިވާނަމައިހަދަ

އެކަން ކުރުމަށް  ،ކުރިން ބެނާ، ބިލްބޯޑު ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ހިއްޕުމުގެ، ނުވާ ތަންތަނުގައި ޕޯސްޓަރުޕާޓީއެއްގެ މިލްކުގައި އެ .2

 ޅުން.ހެހުށަ  އެތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ދީފައިވާ ހުއްދަ ކޮމިޝަނަށް 

ތަކުގެ ސިޓީތަކަށް ލިބޭ ޖަވާބު  އެ ،އާއިށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގެ ކޮޕީކުރުމަދައުލަތުގެ އިމާރާތްތައް ނުވަތަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން .3

 .ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން ،ކޮޕީ

މެދުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ފިތުނަވެރިކަން އުފައްދައި ފެތުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަން އާންމު ރައްޔިތުންގެ  .4

 ޝަކުވާއެއް ބެލުން. ނަމަ އެޅިއްޖެހެކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަމިފަދަ  ،ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

ވަގުތު ގަނެގެން  ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނުވަތަ  ހިންގާ މީޑިޔާތަކުގައިރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖެގައި  .5

 ކޮމިޝަނަށް ދިނުން. ،އޭގެ ރިކޯޑިންގ ނުވަތަ ކޮޕީ ،ފިނަމަގެނެސްރިޕޯޓެއް  ނުވަތަ  އް،ބާއްވާ އިވެންޓެ

ރކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތްތައް މޮނީޓަ ންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޕާޓީކޮ .6

ގެ އިދާރާގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން، ވަގުތީ  ބެލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުން ފޮނުވުން. )މިކަން ކޮމިޝަނު 

 ކުރެވޭނެއެވެ.(ން ބޭނުންމުވައްޒަފުން، އަތޮޅު ޔުނިޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓު

ޑިޑޭޓުން ބާއްވާ ކޮށްގެންނާއި، އެ ޕާޓީތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި، އެ ޕާޓީއެއްގެ ކެން ފަރާތުން އިންތިޒާމު ޕާޓީގެ .7

 ލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.ޢުނުވަތަ ބޭއްވި ތަނުގެ މަ 

ކަމަކާ ގުޅިގެން  ވާ އިދުގައި މަނާކޮށްފައި ނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫ  ،ރިޝްވަތު ދިނުމާއި، ބިރުދެއްކުމާއި .8

 . ފޯރުކޮށްދިނުންލޫމާތު ކޮމިޝަނަށްޢުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަ ޙުޤީޤުއެ މައްސަލަ ތަ ،ނަމަޅިއްޖެހެޝަކުވާއެއް ހުށަ 

އެއް ޕާޓީއަކުން ބަހައްޓާ ޕޯސްޓަރުތަކާއި ނިޝާންތަކާއި ޕާޓީއެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެއް ނައްޓައި ހަލާކު ނުކުރާކަން  .9

ލޫމާތު ޢު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޤީޤު ޙުއެ ޝަކުވާއެއް ތަ ،ނަމަ ޅިއްޖެހެކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަ

 ފޯރުކޮށްދިނުން.



 

ގެ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ އެ ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ އެ ޕާޓީއަށް ތާއިދުކުރާ މީހެއް  .10

 ،ނުވަތަ ބިމެއްގައި ހަރުކުރާނަމަ ގައި،އިމާރާތެއްނުވަތަ  ،ގައިމީހެއްގެ ގެއެއް ،ނުވަތަ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެއް، ނިޝާނެއް

އެ  ،ނަމަޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެކަމަކާ ގު އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަ 

 ރުކޮށްދިނުން.ލޫމާތު ފޯ ޢު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޙުޤީޤު ޝަކުވާއެއް ތަ

ލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާމެދު އިނަގަ ރާ ނުވަތަ އެތަނެއްގެ އިންތިޒާމުޕާޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް އުނދަގޫކު .11

އެ ޝަކުވާއެއް  ،ނަމަޅިއްޖެހެހުށަކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް  ޓަކައި، މިފަދަ ށްއަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާކަން ކަށަވަރުކުރުމަ

 ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.ޢު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޙުޤީޤު ތަ

 ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު، ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި  .12

ށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ ވާ ޕާޓީއެއްގެ ފައިދާއަތްނުވަތަ އެމީހަކު ނިސްބަ

އެހެން މުވައްޒަފަކު ލައްވާ އެ މުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެއްގެ ފައިދާއަށްޓަކައި އެ ޕާޓީއެއްގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ކަމެއް 

-އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށް އެންޓި ،ނަމަޅިއްޖެހެން ޝަކުވާއެއް ހުށަ ކަމަކާ ގުޅިގެ ނުކުރުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަ

 ޅުން.ހެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަ 
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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

                      އަށް  (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު ) R/2019-110ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1

 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި ،)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު( އަށް R-110/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވިގޮތަށް ަޖދުވަލެއް އިތުރުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .1

 8ޖަދުވަލު 
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 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ 

 

    ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އާއި 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

2019/R-110 ( ައާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތ )ުސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދ

އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ 

ކުރިން އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭެނ އިޖުރާައތުތައް ބަޔާންކުރާ 

 އުސޫލެވެ.   

 "ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ،ކިޔާނީމި އުސޫލަށް  )ށ(  

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތުގެ އުސޫުލ" އެވެ.
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           ،ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު )ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އާ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު .2 ފިޔަވަޅުތައް 

 އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެުޅމުގެ ބާރު ޮކިމޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

       ވަނަ މާއްދާގެ  44)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ(  

ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ  ،ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 49 އި،)ށ( އާ ،އާއި)ހ( 

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

       ވަނަ މާއްދާގެ  44)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ށ(  

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ފަރާތް ޖޫރިަމާނ  އެ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 49 ،)ނ( އާއި

 ކުރުން.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  30)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ނ(  

 ލުން.  އިތުގެ މަތިން ސިޔާީސ ޕާޓީއެއް އުވަގޮ

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ 

ކުރިން ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

    )ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެއްވެްސ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ( .3

އަންނަނިވި އިޖުާރއަތުތައް ފުރިހަމަ  ،ފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

       ފައިވަނީ އިފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިްނމަ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން (1)   

 ގަވާއިދު ނަންބަރު ނުވަތަ  (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) 2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު

2019/R-110 (ުސިޔާީސ ޕާޓީގެ ގަވާއިދ ) ެގ މާއްދާއަާކ ޚިލާފުވެގެންކަްނ

 ؛ކަށަވަރުކުރުން

މަޢުލޫމާތު ލިޔުުމްނ ކަމާ ގުޅުންހުިރ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސެކްޝަނުްނ އެ  (2)   

 ؛ހޯދުން

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިްނ، ފިޔަވަޅު އެޭޅ ފަރާތެއް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން. (3)   

ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަާއ ގުޅުްނހުރި ސާބިތު ހެިކ ހުރިކަްނ  (4)   

 ޔަޤީންކުރުން.

ފިޔަވަޅު އަޅާ މީހާ 

ނުވަތަ ޕާޓީ ޖަވާބުދާރީ 

 ކުރުވުން 

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އާއި 2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ( .4

2019/R-110  ަސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު( ެގ ދަށުން ސިޔާީސ ޕާޓީއަކާމެދު ނުވަތ(

ޤާނޫާނ ނުވަތަ ގަވާއިާދ  ،އެނޫންވެސް ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު ެއޅުމުެގ ކުރިން

ގޮތް ކަށަވަރުކުރުމަށާއި،  ޚިލާފުވިކަމަށް ބެލެވޭ މަްއސަލައެއްގައި އެކަްނ ހިނގައިފައިވާ 
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  އެ ފަރާތަކާ ސުވާލުކޮށް، ، މައްސަލައާ ުގޅިގެން އެ ފަރާތުގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި

 އެ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލައާ ގުޅިގެްނ މި  )ށ(  

 2013/4 ޤާނޫނު ަނންބަރު ،އެ ފަރާތަކުން، ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި

)ސިޔާސީ ޕާޓީެގ  R-110/2019)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ނުވަތަ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ރެވޭ ހާދިސާއާ ގުޭޅ މަޢުޫލމާތު ދިނުމަށްފަހު، ގަވާއިދު( އާ ޚިލާފުވިކަމަށް ތުހުމަތުކު

ހުރި ވާހަކައެްއ ފަރާތެއްގެ ދިފާޢުގައި ދައްކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތް ސާފުކޮށްދީ، އެ  ކަން

ނުވަތަ ސާބިތު ހެއްކަކާއެކު އެ މައްސަލައެއްގަިއ ލިޔުުމން ޖަވާބުދާރީވުމަްށ ދައްކަން 

 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 7

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިްނ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޭދ ުމއްދަތު ހަމަވާއިުރ  )ނ(  

ޖަވާބުދާރީ ވެފައި ނުވާނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި، ކޮމިޝަނަްށ 

)ސިޔާސީ ޕާޓީެގ  2013/4 ޤާނޫނު ަނންބަރު ،ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ގަވާއިދު( އާ  )ސިޔާސީ ާޕޓީގެ R-110/2019ޤާނޫނު(  އާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެުޅމުގެ އިްޚތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 

 ކޮމިޝަނުން ނިންމުން 
ޕާޓީއަކާމެދު ނުވަތަ ީމހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެުޅމަށް ކޮމިަޝނުން ނިްނމާއިރު، ސިޔާސީ  )ހ( .5

އެ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތުގައި އެ ފަރާުތން ދައްކައިފައިވާ 

ވާހަކަތަކަށާއި، ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ހުރިާހ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޕާޓީއެއް ނުވަތަ އެޫނންވެްސ ފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެުޅމަށް ކޮމިޝަުންނ ސިޔާސީ  )ށ(  

ފިޔަވަޅު އެޭޅ މެހައި ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް، ނިންމާ ނިްނމުމަކަށް ވާޞިލުވި އެން

 ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ލިޔުމުން ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 
)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރުތިން، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ .6

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު( އާ ޚިލާފުވެގެން  R-110/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޤާނޫނު(  އާއި

ހިނގައިފައިވާ ގޮާތއި، މަްއސަލައިގައި ިހމެޭނ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމޭ މަްއސަލައެއްގައި ކަން 

ފުރުޞަތުގައި އެ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ޖަވާބާއި، ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވުނު 

މައްސަލައާ  ،މައްސަލައިގައި ިނންމި ނިންުމމާއި، އެ ނިްނމުމާ ހަމައަށް ވާޞިލުވި ސަބަބުތަކާއި

 ގުޅޭ އެންމެހަިއ ކަންކަން ލިުޔމުން ރިޯކޑުކުރެވި ބަހަލައްޓަންވާނެއެެވ.
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އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން
    ، މި އުސޫލަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށާނީ، އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުްނ މި ުއސޫލު ފާސްކޮށް .  7

 ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.އިޢުުލ ޝާދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ އުސޫ

 .ފެށިގެންނެވެން ތާރީޚުއި ިމ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .2

________________ 
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