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ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު
2013
ރފާއި ނަން
ތަޢާ ު

.1

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ

.2

(ހ)

މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  50ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ
އުފެއްދުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ،ހިންގުމާއި ،ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމާއި ،ޕާޓީގެ
ނަމުގައި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމާއި ،ޕާޓީއަށް މުދަލާއި ފައިސާ ހޯދުމާއި ،ޕާޓީގެ
މުދަލާއި

ފައިސާ

ބެލެހެއްޓުމާއި،

މުދަލާއި

ފައިސާއިން

މުއާމަލާތުކުރުމާއި،

މިކަންކަމުގައި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ޕާޓީ އުވާލުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި،
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.
(ށ)

ހައްގުތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު  "2013އެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ
ހައްގު ފިޔަވައި އެހެން ހައްގުތަކާއި އިމްތިޔާޒުތަކުގެ ބޭނުންހިފުމުގައި އެ ޕާޓީއަކުން ކަނޑައަޅާ
އުސޫލުތައް ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީ

.3

(ހ)

އުފެއްދުމާއި ހިންގުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދައި ހިންގަންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
4/2013

(ސިޔާސީ

ޕާޓީގެ

ޤާނޫނު)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.
(ށ)

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފަރާތަކުން މިކަމަށް އެދި ހުށައަޅާނީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމުންނެވެ .މި
ފޯމުގެ ނަކަލެއް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ވާނެއެވެ.

(ނ)

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތުން ،އެ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށް
ވުމަށް އެދިފައިވާ މަދުވެގެން ( 3,000ތިންހާސް) މީހުންގެ ސޮއި ހޯދައި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ
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މައުލޫމާތާއެކު ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
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ހުށައެޅޭ

މިގޮތުން

(ތިންހާސް)

3,000

މީހުން

ސިޔާސީ

އެހެން

ޕާޓީއެއްގެ

މެންބަރަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ

.4

(ހ)

މަސްއޫލިއްޔަތު

ޕާޓީން ކުރާ މުހިއްމު ކަންކަން ،އާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން އެ ޕާޓީއެއްގެ ވެބްސައިޓުގައި
ޝާއިއުކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި

އޮޑިޓް

ޕާޓީގެ

ރިޕޯޓާއި

އަހަރީ

ޕާޓީގެ

ރިޕޯޓު

ވެބްސައިޓުން އާންމުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޕާޓީއަށް އިތުރުވާ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީން ވަކިވާ މެންބަރުން އެނގޭނޭހެން (ނަމާއި
އެޑްރެސް) ލަސްވެގެން ( 6ހައެއް) މަހުން އެއްފަހަރު އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވާ ލިސްޓު
ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި ،ކޮންމެ ވަގުތަކު ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .ޕާޓީން
ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ޕާޓީގެ އެކި ގޮފިތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމު
ފެންނާނޭހެން

މެންބަރުންނަށް

ޕާޓީގެ

ވެބްސައިޓުގައި

ޝާއިއުކޮށްފައި

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ޕާޓީން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ،ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރޭޑިއޯ،
ޓީވީ،

ނޫސްމަޖައްލާތަކަށް

ހަމަހަމަ

ފުރުސަތު

ދީގެން

އާންމު

ރައްޔިތުންނަށް

ހާމަކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި
ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓު( ،ޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ޕާޓީގެ އިސް
މަގާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ހިމެނޭ ގޮތަށް) ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު ކޮމިޝަނަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓު
ފޮނުވާނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި  15ގެ ކުރިން ،އަދި ދެވަނަ  6މަސްދުވަހުގެ
ރިޕޯޓު ފޮނުވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  15ގެ ކުރިންނެވެ.

(ބ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ކ)
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޮނުވަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓު( ،ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ފޯމެޓަށް)
ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރުގެ
ރިޕޯޓު ފޮނުވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް ( 1އެކެއް) ގެ ކުރިންނެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ
މެންބަރުންނަށް ވުން މަނާ
އ
ތތަ ް
ފަރާ ް
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.5

(ހ)

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުން މަނާ ފަރާތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
()1

 18އަހަރު ނުފުރޭ މީހުން.

()2

ފަނޑިޔާރުންނާއި ގާޒީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން.

()3

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން.

()4

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް.

()5

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް.
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު  | 2013އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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()6

ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންވެފައިވާ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ
މެންބަރުން.

(މީގެތެރޭގައި

ކޮމިޝަނެއްގައި

ޤާނޫނު

ހުންނަ

އަސާސީން

ރައްޔިތުންގެ

ލާޒިމްކޮށްގެން
މެންބަރު

މަޖިލީހުގެ

އިސްތިސްނާވާނެއެވެ).
()7

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން.

()8

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓީގެ ކޮމިޝަނަރ.

()9

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން.

()10

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން.

()11

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުން.

()12

ސިފައިންގެ މީހުން.

()13

ފުލުހުންގެ މީހުން.

()14

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރާއި ވައިސް ގަވަރުނަރު.

()15

އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް ،ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާއެއް ،ނުވަތަ ޖަމާއަތެއް.

()16

ބިދޭސީން.

()17

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނަކުން

ހަރަކާތެއްގައި

ސިޔާސީ

ބައިވެރި

ނުވެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުން.
(ށ)

ސިޔާސީ

ޕާޓީގެ

ޤާނޫނަށް

ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކުން

އަމަލުކުރަން
ސިޔާސީ

ފެށުމާއެކު،

ޕާޓީތަކުގެ

ޤާނޫނު

އަސާސީއާއި،

މެންބަރުންނަށްވުން

މަނާކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1އާއި ( )15އާއި ( )16ފިޔަވައި،
ދެން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދުމުން ،ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން
އެ މައުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

()1

ފުރިހަމަ ނަން.

()2

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު).

()3

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު.

()4

އަދާކުރާ ވަޒީފާ (ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއެކު).

އެއްވެސް މީހަކު އެއްފަހަރާ އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަށްވުރެ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ
މެންބަރަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުން

.6

(ހ)

ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް އުފެއްދުމަށް ޝައުގުވެރިވާކަން ބަޔާންކޮށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 4ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތަކުން
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ހުށައަޅައިފިނަމަ

އުފެއްދުމަށްޓަކައި

ޕާޓީ

ކަންކަން

ކުރަންޖެހޭ

ހުއްދަ

ކުރުމުގެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.
()1

ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން.

()2

ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.

()3

އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށް ނުވުން.

()4

އެމީހެއްގެ

މައްޗަށް

ޝަރުއީ

ހުކުމެއް

ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ

މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
()5

އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން.

()6

ސާބިތު ދަރަންޏެއް ދައްކަމުން ނުދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

()7

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު
މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ނަމަ ،އެ
ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ،ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު
އަދަބު މާފުކުރެވުނުތާ ( 3ތިނެއް) އަހަރު ވެފައިވުން.

()8

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ،ކުޑަކުދިންނާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު
ހިންގިކަން

އެއްވެސް

އިރެއްގައި

ޝަރީއަތަށް

ސާބިތުވެފައިވާ

މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
()9
(ށ)

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

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ފޯމު
ފުރިހަމަކޮށް ،އެ ފޯމާއެކު މިކަމަށް އެދޭ މީހާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ
ދެފުށުގެ ސާފު ކޮޕީއަކާއި ،ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ހުށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

(ނ)

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އެދޭފަރާތުން ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފޯމާއެކު
ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅުމުން ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ
( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

(ރ)

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން އެ ޕާޓީއަށް ކިޔަން ހުށައަޅާފައިވާ
ނަމަކީ ކޮމިޝަނުން ގަބޫލުކުރާ ނަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .ވަކި ނަމެއްގައި ސިޔާސީ
ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފިނަމަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށް އެ
ނަން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އެހެން ފަރާތަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

(ބ)

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި މަދުވެގެން ( 3,000ތިންހާސް) މީހުން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ
ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
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(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުށައަޅާ
ފޯމުތައް ފުރާފައިވާ މީހުން އެހެން އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށް ވެގެން
ނުވާނެއެވެ.

(ކ)

މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެ ފޯމާއެކު ،މެންބަރަކަށް
ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީއެއް ހުށައަޅަން
ޖެހޭނެއެވެ.

(އ)

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށައަޅާ ފޯމުތައް ޗެކުކޮށް ނިންމާއިރު ( 3,000ތިންހާސް)
މީހުންގެ ސޮއި ހަމަ ނުވެއްޖެނަމަ( 3,000 ،ތިންހާސް) މީހުންގެ ސޮއި ހަމަކުރުމަށް
އިތުރު  3މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު އެ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

(ވ)

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުށައަޅާ ފޯމުތައް ޗެކުކުރުމުގައި ،ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް
ވުމަށް އެދި ފޯމު ފުރާފައިވާ މީހާގެ މައުލޫމާތާއި ،ފޯމުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން
މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކަކީ:
()1

ނަން (އައިޑީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް)

()2

އައިޑީ ކާޑުގެ ނަންބަރު

()3

ސޮއި (އައިޑީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް)

()4

އުފަން ތާރީޚް

()5

ދާއިމީ އެޑްރެސް

()6

މިހާރުގެ އެޑްރެސް

()7

ސޮއިކުރި ތާރީޚް

()8

އިނގިލީގެ ނިޝާން

()9

ހެކިންގެ ނަމާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،މިހާރުގެ އެޑްރެހާއި ،އިޤްރާރާއި،
ތާރީޚާއި ސޮއި

()10

ފޯމުތައް ގެނައި މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އައިޑީ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި،
ސޮއި

()11

ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ (ނުވަތަ އެފަރާތުން ޕަވަރ
އޮފް އެޓަރނީ ދީ ،އެކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާ ފަރާތެއްގެ) ނަމާއި،
އައިޑީ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި ،ސޮޔާއި ތާރީޚް.

(މ)

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ފުރާ ފޯމުތައް ފުރުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާ ހިލާފު އެއްވެސް
އަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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(ފ)

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދިން ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 9ނުވައެއް) މަސް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށައެޅި ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ސައްހަ
( 3,000ތިންހާސް) ފޯމު ހަމަކުރެވިފައި ނުވާނަމަ އެ ޕާޓީ އުފައްދަން ދިން ހުއްދަ
ބާތިލުވާނެއެވެ.

(ދ)

ޕާޓީ

އުފައްދަން

ދިން

މުއްދަތުގައި

ޕާޓީ

ނުއުފެއްދުނުނަމަ

ޕާޓީ

އުފައްދަން

ހުށައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފޯމެއް އެ ހުށައެޅި ފަރާތުން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެތެރޭގައި
އަނބުރާ ގެންދަންވާނެއެވެ .ފޯމުތައް ހުށައެޅި ފަރާތުން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ފޯމުތައް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ،އެ ފޯމުތައް ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ސިޔާސީ ޕާޓީ

.7

(ހ)

އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަން ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު( 3,000 ،ތިންހާސް) މީހުން ހަމަކޮށް
ކޮމިޝަނަށް

ބައްދަލުވުން

ހުށައަޅައި،

އެކަން

ކޮމިޝަނުން

ކަށަވަރުކޮށް

ޕާޓީ

އުފައްދަން

ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަށް އެންގުމުން( 3 ،ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި
ގަވާއިދުގެ ( 8އަށެއް) ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013
(ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެންމެހައި ކަންކަން ހިމަނައިގެން ،ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި މައިގަނޑު މެނިފެސްޓޯ
އެކުލަވާލާ ،މިކަންކަން ފާސްކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ
ލިބުނު ފަރާތުން ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމަށް ކިޔާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީ
އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެވެ.
(ށ)

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަކީ ،ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް
ހުށައަޅާފައިވާ ސައްހަ ( 3,000ތިންހާސް) މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުވެގެން
( 300ތިންސަތޭކަ) މެންބަރުން ހަމަވާ ބައްދަލުވުމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ
ކުރިން ،އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.
އަދި

އާންމުކޮށް

އިއުލާނެއް

ކޮށްގެން،

ނުވަތަ

އެހެން

ގޮތަކުން

ނަމަވެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތުދޭންވާނެއެވެ.
(ރ)

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ވެރިންގެ
ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފަކާއި ،ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރުން އެހެން މުވައްޒަފުން
ހާޒިރުވެ ،ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ( 3,000ތިންހާސް) މީހުންގެ ތެރެއިން
( 300ތިންސަތޭކަ) މީހުން ހާޒިރުވިތޯ ޗެކުކޮށް ބެލުމާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013
(ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރޭތޯ
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ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިކަންކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އިސް
މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށް ،އެ ޕާޓީއަށް މިކަމުގެ ލިޔުމެއް ދޭންވާނެއެވެ.
(ބ)

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013
(ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ އަސާސީ

.8

ގަވާއިދު

ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ވެސް އެ ޕާޓީއެއް ހިންގާނެ އަސާސީ ގަވާއިދެއް ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
އެކުލަވާލައި،

ސިޔާސީ

އިލެކްޝަންސް

ޕާޓީ

ކޮމިޝަނަށް

އުފެއްދުމަށް

ބާއްވާ

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުން
ކޮމިޝަނުން

ފާސްކުރުމަށްފަހު،

އެ

ބަލާ

ގަވާއިދު

ޗެކުކުރުމަށްފަހު ،ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނާއި ހިލާފު ނުވާނަމަ ،އެކަން އެ ޕާޓީއަކަށް އަންގައި،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ދަފްތަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ޕާޓީއަށްދޭ ނަމާއި ޕާޓީ

.9

ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަކެތި

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ)
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ކުރިން ،އެ ޕާޓީން ހުށައަޅާ

ނ
ފާސްކުރު ް

ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ފާސްނުވާ ތަކެތި ބަދަލުކުރުމަށް ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ
މުއްދަތު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ

.10

(ހ)

ކުރުމަށް ހުށައެޅުން

ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށައަޅާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ
ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  19ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ށ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
ގައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ( 10,000ދިހަހާސް) ރުފިޔާ
ދައްކަންވާނީ ނަގުދު ފައިސާއިންނެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް

.11

(ހ)

ހުށައަޅާއިރު ފޯމާއެކު

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާއިރު ފޯމާއެކު ހިމަނަންޖެހޭ
ލިޔުމާއި ތަކެތި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  20ވަނަ

ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔުމާއި

މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ތ
ތަކެ ި

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކޮމިޝަނަށް ބަލައިގަނެ އެ ތަކެތީގެ
ސައްހަކަން

ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު،

އާންމުންނަށް

ފެންނާނެހެން

ކޮމިޝަންގެ

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރަންވާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
ހުށައަޅާއިރު މައުލޫމާތު
ފުރިހަމަނުވުން
03/09/2013

.12

(ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  21ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ކަންކަން

ފުރިހަމަވޭތޯ

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މި

މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު  | 2013އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

7

ނުކޮށްފިނަމަ ،ޕާޓީ އުފައްދަން ހުށައެޅި ހުށައެޅުން ބާތިލުވާނެއެވެ.
(ށ)

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށައަޅާ ފޯމުތައް ސައްހަވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ

.13

ކޮށްދިނުން

()1

ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ،ސާފު ފިންގަޕްރިންޓް.

()2

ނަން އައިޑީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް.

()3

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު އައިޑީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް.

()4

ދާއިމީ އެޑްރެސް.

()5

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް.

()6

އުފަން ތާރީޚް.

()7

ހެކިވެރިންގެ މައުލޫމާތު.

()8

ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް.

()9

އައިޑީ ކާޑުތަކުގެ ސާފުކޮޕީއެއް.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  22ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
ސިޔާސީ

މަތިން

ޕާޓީއެއް

ރަޖިސްޓަރީކުރަން

ކަންކަން

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެމާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީވީކަން ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ
ފަރާތަށް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީވީކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
އަންގާފައިނުވާނަމަ،

މިމާއްދާގައިވާ

އެއީ

ގޮތަށް

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ

ޕާޓީއެއް

ކަމުގައި

ބެލެވޭނެއެވެ.
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް

.14

(ހ)

ރަޖިސްޓަރީވުމާ ގުޅިގެން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށްފަހު އެކަން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ

ޕާޓީން ކުރަންޖެހޭ

ތެރޭގައި ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކަންކަން

(ށ)

ސިޔާސީ

ޕާޓީއެއް

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރާ

ދުވަހުން

ފެށިގެން

ޕާޓީގެ

މެންބަރުންގެ

ރަޖިސްޓަރީ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގައި
ދަފްތަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ޕާޓީގެ އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑިތަކާއި ،އަދި ޕާޓީގެ ކަންކަމުގައި އާންމު
ރައްޔިތުން ގުޅަންޖެހޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށް ރައްޔިތުންނަށް
އެނގޭގޮތަށް ހަދަންވާނެއެވެ.

03/09/2013

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު  | 2013އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ

.15

(ހ)

ރަޖިސްޓަރީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްގެން ހިންގާ ސީޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮމިޝަނުންނާއި އަދި
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު އައިސްގެން މެންބަރުންގެ އަދަދު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދިން
( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ( 10,000ދިހަހާސް) މެންބަރުން
ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ،އެ ޕާޓީއެއް އުވުނީކަމަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކުރަންވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރު

.16

ޕާޓީއަށް މެންބަރުން

.17

(ހ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރު އާންމުކޮށް
ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ.

(ށ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި އަންނަނިވި މައުލޫމާތު
ހިމެނިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
()1

ޕާޓީގެ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތް ފަރާތުގެ ނަމާއި
މަގާމު (ރައީސް ،ޗެއާޕަރސަން ،ލީޑަރު)

()2

ޕާޓީގެ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތް ފަރާތުގެ
ނައިބުންގެ ނަމާއި މަގާމު.

()3

އިދާރީ ހިންގުމުގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަގާމު.

()4

ޕާޓީގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އިސް ފަރާތުގެ ނަމާއި މަގާމު.

()5

ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ކޮމިޓީ/ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ނަމާއި މަގާމު.

()6

ޕާޓީގެ ގޮފިތަކާ ،ގޮފިތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި މަގާމު.

()7

ޕާޓީގެ ކުލައާއި ލޯގޯ/ނިޝާން ،ސިއްކަ އަދި މޮޓޯއެއް ވާނަމަ މޮޓޯ.

()8

ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިންގާ އެޑްރެސް (ގޭގެ ނަމާއި ،މަގު ،އަވަށް ،ރަށް،
އަތޮޅު/ސިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް).

ވެއްދުން

(ހ)

ކޮންމެ

ޕާޓީއަކަށް

ވެސް

މެންބަރުން

ވެއްދުމަށް

(އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް) ފޯމެއް އެ ޕާޓީއަކުން ތައާރަފުކުރަންވާނެއެވެ .މި ފޯމުގެ
ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު  5ގައި ވާނެއެވެ .އެ ފޯމު ހުށައަޅާއިރު ،ފޯމުގައި ހިމެނުމަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރަން
ޖެހޭނެއެވެ .ފޯމުގައި ހިމެނޭ އިނގިލީގެ ނިޝާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
ގަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރަކަށް ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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(ށ)

ޖަދުވަލު  5ގައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ފޯމު ނޫން ނަމަވެސް މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން
ފެށުމުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް
ވުމަށް އެދޭ ފޯމުތައް ވެސް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު)
ގައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނަމަ ،ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ( 6ހައެއް)
މަސް ވަންދެން ބަލައިގަންނާނެއެވެ .އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ
ޤާނޫނު)

ކުރިން

ތަސްދީގުކުރުމުގެ

ކޮމިޝަނަށް

އިލެކްޝަންސް

ހުށައަޅާފައިވާ

ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ޔަގީންކޮށް ،ދަފްތަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ޕާޓީން މެންބަރުން

.18

(ހ)

ވަކިވުން

ޕާޓީގެ މެންބަރަކު ޕާޓީން ވަކިވުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ލަސްވެގެން ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ މީހަކު ޕާޓީން ވަކިކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި ޕާޓީއަށް ހުށައަޅައިގެން 14
(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީން ވަކިކޮށްނުދީފިނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް ،ޖަދުވަލު 6
ގައިވާ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅުމުން ،އޭނާގެ ނަން ޕާޓީގެ ދަފްތަރުން
އުނިކޮށްދޭންވާނެއެވެ .ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ޒަރޫރީ ސަބަބަކާހުރެ ،ޕާޓީން ވަގުތުން
ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ ،ހުށައަޅާފައިވާ ސަބަބަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ވަގުތުން ޕާޓީގެ
ދަފްތަރުން އޭނާގެ

އިލެކްޝަންސް

ނަން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކޮމިޝަނަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މީހަކަށް ނޭނގި އޭނާ ޕާޓީއަކަށް ވައްދާފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ،ޖަދުވަލު  6ގައިވާ ފޯމު
މެދުވެރިކޮށް ،އެމީހަކު ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅައިފިނަމަ ،އެކަމެއް ބެލުމަށްފަހު ،ތެދު
ޝަކުވާއެއް

ކޮމިޝަނަށް

ކަމުގައި

ފެނިއްޖެނަމަ،

އެ

އޭނާ

ޕާޓީއަކުން

ވަކިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

މިގަވާއިދުގެ

5

ވައްދާފައިވާކަން

ވަނަ

މާއްދާގެ

ކޮމިޝަނަށް

(ހ)

ގައިވާ

އެނގިއްޖެނަމަ،

ފަރާތެއް
އެ

ފަރާތެއް

ސިޔާސީ

ޕާޓީއަކަށް

ޕާޓީގެ

ދަފްތަރުން

އުނިކުރަންވާނެއެވެ.
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މުހިއްމު

.19

ލތަކަށް އަންނަ
ތަފްސީ ު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  24ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މުހިއްމު ތަފްސީލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ޕާޓީއަކުން ކޮމިޝަނަށް

ބަދަލު

އެންގުމުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ބަދަލު ގެނެސް ،އެ ޕާޓީއަކަށް އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ.

ޕާޓީގެ އިދާރީ އޮފީސް

.20

(ހ)

ޕާޓީގެ އިދާރީ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ޕާޓީގެ ނަންބޯޑު އާންމުންނަށް ފެންނަގޮތަށް
ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޕާޓީގެ އޮފީސް ހުޅުވާފަ ހުންނާނެ ގަޑިތަކާއި ،އަދި ޕާޓީގެ ކަންކަމުގައި އާންމު
ރައްޔިތުން ގުޅަންޖެހޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

03/09/2013

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު  | 2013އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

10

އެނގޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގައި ބުނާ ގޮތަށް އޮފީހެއް ހިންގާ ނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތާއި އެކު
ކޮމިޝަނަށް ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

މެންބަރުންނާމެދު ސުލޫކީ

.21

ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި

()2

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ،ފެކުސް ނަންބަރު ،އީމެއިލް އެޑްރެސް.

()3

އެ އޮފީހުގެ ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް.

މެންބަރުންނާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގައި ބަލާނީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  16ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތަކަށާއި އެ

މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން

ޕާޓީގެ ނަމުގައި

()1

އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުރި ޤައުމު.

ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށެވެ.
.22

ކށް
އިންތިޚާބުތަ ަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  17ވަނަ މާއްދާއާއި ޕާޓީގެ
އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން އިންތިޚާބަކަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެގެން

ނ
ކުރިމަތިލު ް

ނުވާނެއެވެ .ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާޓީގެ ނަމުގައި އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓަކު
ނެރޭނަމަ ،އޭނާގެ ކެންޑިޑެސީ ކޮމިޝަނުން ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުވާލުން

.23

(ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ކޮމިޝަނުން އެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް
އުވާލަންވާނެއެވެ .އަދި ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުން އެ ޕާޓީގެ ނަން އުނިކުރުމަށްފަހު ،އެކަން
( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޕާޓީއެއް އުވާލުމަށް އެ ޕާޓީއެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނިންމުމަށްފަހު ،ނުވަތަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާއާއި30 ،
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވެގެން ޕާޓީއެއް އުވާލާނަމަ ،އެ
ޤާނޫނުގެ  32ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެ ޕާޓީއަކުން އަމަލުކުރުމަށްފަހު ،އެކަން
ލަސްވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޕާޓީ

އުވާލަން

ނިންމައި،

ޕާޓީގެ

ފަރާތުން

ކޮމިޝަނަށް

އެންގުމުން،

އެކަން

ކޮށްފައިވަނީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ޕާޓީ
އުވާލަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕާޓީއެއް
އުވާލުމަށް ނިންމައި ،އެކަން މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ކޮމިޝަނަށް ނާންގައިފިނަމަ ،ކޮމިޝަނުން އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ވާނެއެވެ.
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( )1އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަލައި ،ޕާޓީގެ އުވާލުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގެ
ތަފްސީލު ހޯދުން.
( )2އެ ޕާޓީއެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނަމަ،
ޕާޓީ އުވާލުން.

ޕާޓީ އުވާލުމުން ޕާޓީގެ

.24

މުދަލާއި އަދި ދަރަންޏާއި

ކަންކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިކަން ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތް.
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ

.25

ފައިސާ ބަހާނެގޮތް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ފައިސާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރާނީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ 35 .ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަން
ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންދޭ ފައިސާގެ އެހީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޫކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.

ނ
ޕާޓީތަކަށް ބިންދޫކުރު ް

.26

ފައިސާއާއި ތަކެތި

.27

(ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  36ވަނަ މާއްދާ
ބޭނުންވާ

ތަންފީޒުކުރުމަށް

މައުލޫމާތު

ކޮމިޝަނުން

މާލޭ

ސިޓީ

ކައުންސިލަށް

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭ ހުރިހާ
ކަމެއް ހަމަޖައްސާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.

(ނ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރާ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ގެ ކޮޕީއެއް
15

ދުވަހުގެ

(ފަނަރަ)

ތެރޭގައި

މާލޭ

ސިޓީ

ކައުންސިލުން،

ކޮމިޝަނަށް

ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ.
(ހ)

ހޯދުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމަލެއް ،ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރިކަން
ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެމީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެކަން އެމީހަކު
މަސައްކަތްކުރާ

އޮފީހަށް

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

މިކަމުގައި

ކޮރަޕްޝަންގެ

އަމަލެއް

ހިމެނޭކަމަށް ބެލެވޭނަމަ ،ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމަލެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ .މިފަދަ ކުށެއްކުރި
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ދައުލަތުގެ

ފިޔަވައި

މުވައްޒަފަކު

އެހެން

މީހަކުނަމަ،

އެ

މީހަކު

30,000

(ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 75,000ހަތްދިހަފަސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން
ޖޫރިމަނާ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ފައިސާގެ ހިސާބުތައް

.28

ބެލެހެއްޓުން.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ،އެ ލިޔުންތައް
ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ޕާޓީތަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ހުށައެޅުން.

.29

އާމްދަނިއާއި ޚަރަދު

.30

(ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  41ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުމުން ،އެ
ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،އެ ރިޕޯޓާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ދެކޭގޮތް (ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު) ރިޕޯޓު ހުށައަޅާތާ ( 1އެކެއް) މަސް ދުވަސް
ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  41ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަނާޅާ
ޕާޓީއެއް( 50,000 ،ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ޕާޓީއެއް ޖޫރިމަނާކުރަން ނިންމައިފިނަމަ،
އެކަން އެ ޕާޓީއަކަށް ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ.
އަދި ޕާޓީއަކަށް އެކަން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެތެރޭގައި،
ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

(ރ)

މި

މާއްދާގެ

(ނ )

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ

މަތިން

ޖޫރިމަނާ

ފައިސާ

ނުދައްކައިފިނަމަ ،ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕާޓީއަށްދޭ ފައިސާގެ
އެހީގެ ތެރެއިން ،ނުދައްކާވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާގެ އަދަދު އުނިކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ހާމަކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  42ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ މައުލޫމާތު ބަލަން ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރަކު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ
މައުލޫމާތެއް އެ މެންބަރަކަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ގާއިމުކޮށްފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .މި މައުލޫމާތަކީ މަދުވެގެން ކޮންމެ  3މަހަކުން އެއްފަހަރު ޕާޓީގެ
ވެބްސައިޓުގައި އަޕްޑޭޓުކުރެވޭ މައުލޫމާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ށ)

ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެ ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓުން އާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނަ
ގޮތަށް އެ ޕާޓީއަކުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ.

03/09/2013
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ފައިސާއާއި ތަކެތި

.31

ހޯދުމާއި ފައިސާގެ

ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ އަގުގެ ދެގުނައަށްވުރެ

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި

ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން އެ ޕާޓީއެއް ކޮމިޝަނުން ޖޫރިމަނާކޮށް( 30 ،ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ގަވާއިދާ ހިލާފުވުން

ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް

އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) އާ ހިލާފު ގޮތަކަށް

ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެ ޕާޓީއަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
.32

(ހ)

ތަބާވުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޕާޓީތަކުން ތަބާވޭތޯ ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .މިކަން
ކުރާނެ ޕްރޮސީޖަރ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައި ވާނެއެވެ.

(ށ)

ޕާޓީއަކުން އެއްވެސް ތަނެއްގައި އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
()1

އާންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނަކާއި ،ވަގުތާއި ،ބައްދަލުވުމުގެ ބާވަތް،
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮމިޝަނަށް
ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

()2

މި މާއްދާގެ ( )1ގައި ބަޔާންކުރާ ބައްދަލުވުން އަންގަންޖެހުނު ވަގުތާއި
ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ބަންދު ވަގުތަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ފެކްސް
ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

()3

ޕާޓީއަކުން ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ
ނުވަތަ ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ ،އެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވަން ނިންމި
ވަގުތުން

ފެށިގެން

އެއްގަޑިއިރުތެރޭ

އެކަން

ކޮމިޝަނަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
()4

ޕާޓީއަކުން އެދިގެން ރޭޑިއޯއަކުން ނުވަތަ ޓީވީއަކުން ފޮނުވާ އެ
ޕާޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރެކޯޑިންގ ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
އެ ރެކޯޑިންގ ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ/ސަރުކާރުގެ

.33

(ހ)

މުވައްޒަފުން ނާޖާއިޒު

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފަކު ،އޭނާގެ މަގާމުގެ
ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ފައިދާއެއް ލިބޭފަދަ އަމަލެއް ކޮށްގެން

ފައިދާ ނުހޯދުން

ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

ސިޔާސި ޕާޓީއަކަށް މީހުން ވެއްދުމަށްޓަކައި ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމު
ފުރުން ފަދަ އަމަލެއް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް
މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އިމާރާތެއް،
މުދަލެއް ނުވަތަ
ވަސީލަތެއް ޕާޓީއަކުން
03/09/2013

.34

(ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  47ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތަށް ދައުލަތުގެ އިމާރާތެއް ،މުދަލެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ޕާޓީއަކުން ބޭނުންކުރުމަށް
ދޫކުރަންވާނީ

އެ

އިމާރާތެއް،

މުދަލެއް

ނުވަތަ

ވަސީލަތެއް

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު  | 2013އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޕާޓީތަކަށް
14

ބޭނުންކުރުން

ހަމަޖެހިފައިވާނަމައެވެ.

ކުއްޔަށްދޫކުރާގޮތަށް

ކުއްޔެއް

އަދި

ކުލި

ނަގާނަމަ

ކަނޑައަޅަންވާނީ އެ ކުއްޔެއް ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށްވެސް އެއް ހަމައަކުންނެވެ.
(ށ)

ދައުލަތުގެ ތަނެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ގިނަ ޕާޓީތަކުން އެއްފަހަރާ
އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ތަނެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ދޫކުރަންވާނީ އެދިފައިވާ ތަރުތީބަށް
އިސްކަން ދީގެންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް

.35

(ހ)

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ޝާއިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ނ
އަމަލުކުރަން ފެށު ް

(ށ)

މި

އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު

ގަވާއިދަށް

މި

ގަވާއިދަށް

އިސްލާހަކަށް

ގެނެވޭ

އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އެ އިސްލާހެއް ޝާއިއުކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
ޖަދުވަލަކީ މި ގަވާއިދުގެ

.36

ބައެއްކަމުގައި

ޖަދުވަލަކީ

ގަވާއިދުގެ

މި

ޖަދުވަލާއެކީގައެވެ.

ކަނޑައެޅުން
މާނަކުރުން

މި

ގަވާއިދުގެ

މި

ބައެކެވެ.

ގަވާއިދު

ފުރިހަމަވާނީ

އެ

.37

(ހ)

މި

ގަވާއިދުގައި

ލަފުޒެއް

އެ

ނުވަތަ

އިބާރާތެއް

އޮތްގޮތުން

ބޭނުންކޮށްފައި

ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު މާނަކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް
ބަލައިގެންނެވެ.
()1

"ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  167ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

()2

"މެނިފެސްޓޯ"
ސިޔާސަތުތަކާއި،

ކަމަށް
ޕާޓީގެ

ބުނެފައި

އެވަނީ

ފަރާތުން

ޕާޓީގެ

ކުރުމަށް

އުސޫލުތަކާއި،
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކަންކަމާއި ،ކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ ކަންތަކަށެވެ.
()3

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

ޕާޓީގެ

ގެ

ދަށުން،

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުގައި

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށެވެ.
()4

"ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް"
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޕާޓީގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށާއި ،ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި
ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އައްޔަންކޮށްފައިވާ
ނުވަތަ އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މީހާއަށެވެ.

()5

" ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމަށެވެ.

()6
03/09/2013

"އާންމު

ބައްދަލުވުން"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު  | 2013އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އާންމުންނަށް
15

ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށެވެ.
()7

"ޤައުމީ ބައްދަލުވުން"

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޕާޓީގެ ހުރިހާ

މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރެވޭގޮތަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު،
މުފްރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ އިބާރާތްތައް ،އެލަފުޒުތައް ނުވަތަ
އިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްއު މާނައިގައި އަދި ޖަމްއުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ
އިބާރާތްތައް

އެލަފުޒުތަކުގެ

ނުވަތަ

އިބާރާތްތަކުގެ

މުފްރަދު

މާނައިގައި

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 27ޝައްވާލް 1434
 03ސެޕްޓެމްބަރ 2013

03/09/2013
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ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

-1

ޕާޓީގެ ނަން:

-2

ޕާޓީގެ އެޑްރެސް:

.......................................................................... .............................................................................................
.................................................................................................................................................................

............................................................... .............................................................................................................................
............................................................................... .................................................................................................... .........

ފޯނު ނަންބަރު:

........................................................................................................................... .........................................

ފެކުސް ނަންބަރު:

............................................................................................................. ...................................................

-3

ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހާގެ:

()1

ފުރިހަމަ ނަން :

....................................... ...........................................................................................................................

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

.................................................... ..................................................... ........................................................

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ........................................................... .............................. :ފޯނު ނަންބަރު :
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:
()2

................................................................... ..............................................................................

ފުރިހަމަ ނަން :

....................................................................... .................................................... .......................................

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

........................................................................ .............................................................. ...........................

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ........................................................... .............................. :ފޯނު ނަންބަރު :
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:
()3

...........................

...........................

................................................................... ..............................................................................

ފުރިހަމަ ނަން :

............................................................................................ ........................................................... ...........

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

........................................................................ .............................................................. ...........................

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ......................................................................................... :ފޯނު ނަންބަރު :
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

...........................

................................................................... ..............................................................................

ނޯޓު :ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ މިފޯމާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި
ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު  3މީހުންނަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،އިތުރުވާ މީހުންގެ
މައުލޫމާތުވެސް މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

03/09/2013
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މަތީގައިވާ

................................................. ...............................

ސިޔާސީ

ޕާޓީގެ

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން،

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

143 ...........................................
201 ...........................................

()1

)(3

)(2

ސޮއި:
ނަން:

..............................................

..............................................

..............................................

_____________________________ ރަސްމީ ބޭނުމަށް_______________________________
ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:
ރަޖިސްޓަރީ

....................................................

ނަންބަރު...................................................................:

ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ

ނަން...........................................:

ރަޖިސްޓަރީ ބަލައިގަތް މީހާގެ ނަން:

03/09/2013

............................................

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚް:

......................................

.....................................................

ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:
ރަޖިސްޓަރީ ބަލައިގަތް މީހާގެ ސޮއި:

................................

...................................
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(ޕާޓީގެ ނަން)

(ޕާޓީގެ ލޯގޯ)

(އެޑްރެސް)

ފޯމު

ނަންބަރު......................................:

އަލަށް އުފެއްދުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު
 .1މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ މީހާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަންދުވަހުގެ މީލާދީ ތާރީޚް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

އިޤްރާރު :އަޅުގަނޑު،

(މީހާގެ ނަން)

ނަން)

(ޕާޓީގެ

 ،އުފައްދަން ހުށައަޅާފައިވާ،

ގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއި މި ކުރަނީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ،ހެޔޮ ހާލުގައި ހުރެ އެއްވެސް

ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތިއެވެ .އަޅުގަނޑު މި ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ .އަޅުގަނޑަކީ
މިހާރު އުފައްދާފައިވާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ނޫނެވެ .އަދި އަޅުގަނޑަކީ ޤާނޫނަކުން ،ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ސިޔާސީ
ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށްވުން މަނާކޮށްފައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ.
ދެ ގޮޅިގައިވެސް ކަނާއަތު ބޮޑުވައި

ސޮއި:

އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާށެވެ .ޖަހާ
ނިޝާނަކީ ކަނާއަތު ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ
ނިޝާން ނޫންނަމަ ،ކޮން އިނގިއްޔެގެ
ނިޝާންކަން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާށެވެ.

ތާރީޚް:
 .2ހެކިންގެ މައުލޫމާތު

މި ފޯމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއިކޮށްފައި އެވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ހާޒިރުގައެވެ .އަދި އޭނާ ދީފައިވަނީ ތެދު
މައުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު ހެކިވަމެވެ.
ނން:
(ަ )1

( )2ނަން:

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި
ރ:
ފޯނު ނަންބަ ު

ބރު:
ނން ަ
އައިޑީ ކާޑު ަ
ސޮއި:

ބރު:
ނން ަ
އައިޑީ ކާޑު ަ

ރ:
ބ ު
ފޯނު ނަން ަ

ސޮއި:

 .3ޕާޓީގެ ބޭނުމަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޕާޓީން ހުށައަޅާ ކޮންމެ ފޯމަކަށް ޕާޓީން ޒިންމާވާނަމެވެ.
އެންޓްރީ ނަންބަރު:

އެންޓަރ ކުރި ތާރީޚް:

އެންޓަރ ކުރި މުވައްޒަފު:

އެންޓަރ ކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

ޕާޓީން ޒިންމާވާނެ ވެރިއެއްގެ ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

* މިފޯމާއެކު ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފުކޮޕީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

03/09/2013
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(ޕާޓީގެ ނަން)

(ޕާޓީގެ ލޯގޯ)

(އެޑްރެސް)

 2013ވަނަ އަހަރުގެ (ޕާޓީގެ ނަން) ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު
ޕާޓީން ހޯދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީއާއި ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު
.1

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

.2

ޚ
އިންތިޚާބު ބޭއްވި ތާރީ ް

.3

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕާޓީ ތަމްސީލު ކުރާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

.4

އަހަރު ނިމުއިރު ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު

ޕާޓީގެ ޤައުމީ ބައްދަލުވުން
 .1ޕާޓީގެ ޤައުމީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިނަމަ އެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތަން
 .2ޤައުމީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚް
 .3ޤައުމީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ އަދަދު
ފާއިތުވީ އަހަރު ޕާޓީން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ކަންތައް
މަސް

ވ
ކުރެވުނު/ނުކުރެ ޭ

ލ
ތފްސީ ު
ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ކަންތައްތަކުގެ ަ

ޖަނަވަރީ
ރ
ފެބްރުއަ ީ
މާޗް
އޭޕްރިލް
މެއި
ޖޫން
ޖުލައި
އޯގަސްޓް
ސެޕްޓެމްބަރ
އޮކްޓޯބަރ
ނޮވެމްބަރ
ޑިސެމްބަރ
ޕާޓީގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އިންތިޚާބުތަކާއި އެ އިންތިޚާބުތަކުން ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް (ބައި-އިލެކްޝަންތައް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
އިންތިޚާބުގެ ނަން

ޚ
އިންތިޚާބު ބޭއްވި ތާރީ ް

ލިބުނު ވޯޓު

އިންތިޚާބުވިކަން ނުވަތަ ނުވާކަން

.1
.2
.3
.4
.5

ޕާޓީގެ ގޮފިތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
03/09/2013
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އެޑްރެސް (ސިޓީ ނުވަތަ އަތޮޅު

ގޮފީގެ ނަން

އެގޭގޮތަށް)

.1
.2
.3
.4

ޕާޓީގެ މަގާމުތައް ފުރަމުންދާ މީހުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
މަގާމު

މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

މަޤާމާ ހަވާލުވި

ވަކިވި/ވަކި ކުރި

ޚ
ތާރީ ް

ޚ
ތާރީ ް

.1
.2
.3
.4
.5

ޕާޓީގެ މައި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ނަމާއި މަގާމު
މަގާމު

މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

މަޤާމާ ހަވާލުވި

ވަކިވި/ވަކި ކުރި

ޚ
ތާރީ ް

ޚ
ތާރީ ް

.1
.2
.3
.4
.5

ޕާޓީގެ ތައްގަޑު

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

މަގާމު .......................................................................... :ތާރީޚް............................................ :
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ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު
 .1ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު :

އުފަންދުވަހުގެ މީލާދީ ތާރީޚް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ގއި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަޅުގަނޑަށް ދެއްވުން
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމު ަ
ތން
އެދެމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީ ގަވާއިދު  2013ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމަށް އިގުރާރުވަމެވެ.
ކަނާއަތު ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ނިޝާން.

ސޮއި:

ނޫންނަމަ ،ކޮން އިނގިއްޔެގެ
ނިޝާންކަން ބަޔާން ކުރޭ

ތާރީޚް:
 .2އުފައްދަން ބޭނުން ވާ ޕާޓީއާބެހޭ މަޢޫލޫމާތު
ޕާޓީއަށް ކިޔާ ނަން :
ޑރެސް :
ވގުތީ އެ ް
ޕާޓީގެ ަ
ނން :
ރނެ ފަރާތުގެ ަ
މއާމަލާތް ކު ާ
ޕާޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ު
ޑރެސް :
އމީ އެ ް
ރނެ ފަރާތުގެ ދާ ި
މއާމަލާތް ކު ާ
ޕާޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ު
ބރު:
ނ ަ
ރނެ ފަރާތުގެ ފޯނު ނަ ް
މއާމަލާތް ކު ާ
ޕާޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ު
* މިފޯމާއެކު ޕާޓީ އުފައްދަން އެދޭފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފުކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
* ފޯމުގައި ކުރަން ވާނީ އައިޑީ ކާޑުގައި ކޮށްފައިވާ ސޮއި އެވެ.

03/09/2013
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(ޕާޓީގެ ނަން)

(ޕާޓީގެ ލޯގޯ)

(އެޑްރެސް)

ފޯމު

ނަންބަރު......................................:

ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމު
 .1މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ މީހާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަންދުވަހުގެ މީލާދީ ތާރީޚް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

އިޤްރާރު :އަޅުގަނޑު

ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއި މިކުރަނީ

(ޕާޓީގެ ނަން)

ބުއްދިސަލާމަތުން ،ހެޔޮ ހާލުގައި ހުރެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތިއެވެ .އަޅުގަނޑު މިޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެއްވުން
އެދެމެވެ .އަދި މި ފޯމުގައި ސޮއި ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އަޅުގަނޑަކީ މިޕާޓީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް
ނޫނެވެ .އަދި އަޅުގަނޑަކީ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށްވުން މަނާ މީހެއް ނޫނެވެ.
ސޮއި:

ދެ ގޮޅިގައިވެސް ކަނާއަތު ބޮޑުވައި
އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާށެވެ .ޖަހާ
ނިޝާނަކީ ކަނާއަތު ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ
ނިޝާން ނޫންނަމަ ،ކޮން އިނގިއްޔެގެ
ނިޝާންކަން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާށެވެ.

ތާރީޚް:
 .2ހެކިންގެ މައުލޫމާތު

މި ފޯމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއިކޮށްފައި އެވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ހާޒިރުގައެވެ .އަދި އޭނާ ދީފައިވަނީ ތެދު
މައުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު ހެކިވަމެވެ.
ނން:
(ަ )2

( )2ނަން:

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި
ރ:
ފޯނު ނަންބަ ު

ބރު:
ނން ަ
އައިޑީ ކާޑު ަ
ސޮއި:

ބރު:
ނން ަ
އައިޑީ ކާޑު ަ

ރ:
ބ ު
ފޯނު ނަން ަ

ސޮއި:

 .3ޕާޓީގެ ބޭނުމަށް

ޓން ޒިންމާވާނަމެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޕާޓީން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފޯމަކަށް ޕާ ީ
އެންޓްރީ ނަންބަރު:

އެންޓަރ ކުރި ތާރީޚް:

އެންޓަރ ކުރި މުވައްޒަފު:

އެންޓަރ ކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

ޕާޓީން ޒިންމާވާނެ ވެރިއެއްގެ ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

* މިފޯމާއެކު ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފުކޮޕީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
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ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމު
 .4ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ގފިލާ)
ދާއިމީ އެޑްރެސް( :އަތޮޅު ،ރަށް ،އަވަށް ،ގޭގެނަން ،ފަން ި

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް( :އަތޮޅު ،ރަށް ،އަވަށް،
ގޭގެނަން ،ފަންގިފިލާ)

ނންވާ ޕާޓީ:
ކރަން ބޭ ު
ނަން އުނި ު
ބބު :
ސ ަ
އެދޭ ަ



 .1ޕާޓީން ވަކިކޮށް ނުދީގެން 

 .2ނޭނގި ރަ ިޖ ްސޓަރީކޮށްފަ ިއވުން 

ބބަކަށްޓަކައި
 .3ޒަރޫރީ ސަ ަ



ކވެ.
ރތްތަ ެ
މނާފަ ާ
ވން ަ
ރ ު
ބއިވެ ި
ގއި ަ
އ ަ
ޓއެ ް
ނ ސިޔާސީ ޕާ ީ
ކ ް
ވއިދަ ު
ގ ާ
ތ ަ
ނވަ ަ
ނ ު
ކ ް
ނނަ ު
ކއި ގާ ޫ
ތތަ ާ
ވ ފަރާ ް
ފއި ާ
ބނެ ަ
ދގެ ު
މއް ާ
ގ ×××× ާ
ދ ×××× ެ
ވއި ު
ގ ާ
ގ ަ
ސޔާސީ ާޕޓީ ެ
ވނީ ި
ގއި ބެލެ ޭ
ކމު ަ
ޒަރޫރީ ސަބަބު ަ

ބގެ ތަފްސީލު:
ސބަ ު
ނވާ ަ
ވަކިވާން ބޭނު ް

އށެވެ.
މއްލަ ަ
ޅގަނޑު އަ ި
ކމެއް ނެތި އަ ު
ޖބޫރު ަ
ތއްގެ މަ ު
ވސް ފަރާ ެ
އއް ެ
ވނީ ެ
ފއި މި ަ
މތެވެ .އަދި މި ފޯމު ފުރާ ަ
މއުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫ ާ
އވާ ަ
ގއި ެ
މަތީ ަ
ކަނާއަތު ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ނިޝާން

ސޮއި:

ނޫންނަމަ ،ކޮން އިނގިއްޔެގެ
ނިޝާންކަން ބަޔާން ކުރޭ

ތާރީޚް:
ނއެވެ.
ވ ެ
ބއްލެ ޭ
ނތޯ ެ
ވތަ ނޫ ް
ތ ނު ަ
އވޭ ޯ
ރ ވެފަ ި
ނ ރަޖިސްޓަ ީ
ވމު ް
ނއް ު
ފ ު
މއެސް ޮ
ސއެ ް
ސވާ  1414އަށް އެ ް
ޖއް ަ
ރ ަ
ނންބަ ު
ޑ ަ
ގ އައި ީ
ޅއް ެ
ފހު އެބޭފު ެ
ށ ަ
ކށްލެވުމަ ް
އ ދޫ ޮ
ނކޮޅެ ް
ސވާ ހުސްތަ ް
ށ  PPRޖައް ަ
ލވުމަ ް
ތ ބެއް ެ
ރއް ޯ
މެންބަ ެ

ވަކިވިކަން ލިޔުމުން ބޭނުން ނަމަ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ( )ޖައްސަވާ

 .5ހެކިންގެ މައުލޫމާތު

(ހެކިންނާބެހޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާނީ ތިމާ ނޫން އެހެން މީހެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށައަޅާނަމައެވެ).

ތދު
އވަނީ ެ
ފއި ެ
އނާ ދީ ަ
ގއެވެ .އަދި ޭ
ރ ަ
ޅގަނޑުގެ ހާޒި ު
އވަނީ އަ ު
ޖހާފައި ެ
މގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ަ
އވާ ފަރާތް މިފޯ ު
ޔންކޮށްފަ ި
ގއި ބަ ާ
މަތީ ަ
ވމެވެ.
ޑގެ ހެކި ަ
އޅުގަނ ު
މތުކަން ަ
މައުލޫ ާ
ނން:
(ަ )3

( )2ނަން:

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި

ބރު:
ނން ަ
އައިޑީ ކާޑު ަ

ރ:
ފޯނު ނަންބަ ު

ބރު:
ނން ަ
އައިޑީ ކާޑު ަ

ރ:
ބ ު
ފޯނު ނަން ަ

ސޮއި:

ސޮއި:
މި ފޯމާއެކު ތިރީގައި މިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.


ވަކިވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ސޮއިކުރާފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑު ،ލައިސަންސް ނުވަތަ ޕާސް ޕޯޓުގެ ކޮޕީ.



ޕާޓީން ވަކިކޮށް ނުދީގެން ހުށަހަޅާ ނަމަ ޕާޓީން ވަކިވާން އެދި ޕާޓީއަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް.



ޕާޓީން ވަ ކިކޮށް ނުދީގެން ހުށަހަޅާ ނަމަ ޕާޓީން ޖަވާބެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ ،ލިބުނު ޖަވާބު ،ޖަވާބެއް ނުލިބޭނަމަ ޖަވާބު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު.
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ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޕާޓީތަކުން ތަބާވޭތޯ ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ޕްރޮސީޖަރ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި ،ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާއި ،ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،އެ ޕާޓީތަކަށް
މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ
ހިލާފުކަމެއް ނުކުރާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ނަމަ ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން
އަންނަނިވި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 .1ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި ،ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާއި ،ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،އެ
ޕާޓީތަކަށް އިންތިޚާބުގައި ކެންޕޭން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ
ހަދާފައިވާނަމަ އެ ރެކޯޑިންގ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.
 .2އެ ޕާޓީއެއްގެ މިލްކުގައި ނުވާ ތަންތަނުގައި ޕޯސްޓަރު ،ބެނާ ،ބިލްބޯޑު ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ހިއްޕުމުގެ ކުރިން ،އެކަން ކުރުމަށް
އެތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ދީފައިވާ ހުއްދަ ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅުން.
 .3ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތައް ނުވަތަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގެ ކޮޕީ އާއި އެ ސިޓީތަކަށް ލިބޭ
ޖަވާބުތަކުގެ ކޮޕީ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.
 .4އާންމު ރައް ޔިތުންގެ މެދުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ފިތުނަވެރިކަން އުފައްދައި ފެތުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން މަސައްކަތެއް
ނުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،މިފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅިއްޖެ ނަމަ އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުން.
 .5ދިވެހިރާއްޖެގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މީޑިޔާތަކުގައި ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނުވަތަ ވަގުތު ގަނެގެން
ބާއްވާ އިވެންޓް ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ގެނެސްފިނަމަ އޭގެ ރިކޯޑިންގ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮމިޝަނަށް ދިނުން.
 .6ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޕާޓިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތްތައް މޮނީޓަރކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލުން ފޮނުވުން( .މިކަން ބެލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ،ވަގުތީ
މުވައްޒަފުން ،އަތޮޅު ޔުނިޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ).
 .7ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެންނާއި ،އެ ޕާޓީތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ،އެ ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ބާއްވާ
ނުވަތަ ބޭއްވި ތަނުގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.
 .8ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ،ބިރުދެއްކުމާއި އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މަނާކޮށްފައިވާކަމަކާ ގުޅިގެން
ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅިއްޖެ ނަމަ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .9އެއް ޕާޓީއަކުން ބަހައްޓާ ޕޯސްޓަރުތަކާއި ނިޝާންތަކާއި ޕާޓީއެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެއް ނައްޓައި ހަލާކު ނުކުރާކަން
ކަށަވަރުކު ރުމަށްޓަކައި މިފަދަކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅިއްޖެ ނަމަ އެ ޝަކުވާއެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
03/09/2013

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު  | 2013އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

25

 .10އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ އެ ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ އެ ޕާޓީއަށް ތާއިދުކުރާ މީހެއްގެ
ނިޝާނެއް ،ނުވަތަ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެއް މީހެއްގެ ގެއެއް ،އިމާރާތެއް ނުވަތަ ބިމެއްގައި ހަރުކުރާނަމަ އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ
ހުއްދަ ހޯދިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ އެ ޝަކުވާއެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް
ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .11ޕާޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް އުނދަގޫކުރާ ނުވަތަ އެތަނެއްގެ އިންތިޒާމު ނަގާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާމެދު
އަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،މިފަދަކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅިއްޖެ ނަމަ އެ ޝަކުވާއެއް
ތަހުގީގުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .12ޕާޓީއެއްގެ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

ދައުލަތުގެ

އިދާރާއެއްގެ

މުވައްޒަފަކު،

ދައުލަތުގެ

އެއްވެސް އެއްޗެއް

ލ
އަމިއް ަ

ފައިދާއަށްޓަކައި ނުވަތަ އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެއްގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެ މުވައްޒަފަކު
އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކު ލައްވާ އެ މުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެއްގެ ފައިދާއަށްޓަކައި އެ ޕާޓީއެއްގެ
މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ކަމެއް ނުކުރުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅިއްޖެ ނަމަ އެ
ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅުން.
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