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ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރުން
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން
-

ބޔާންކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 4
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ޝައުގުވެރިވާކަން ަ
ގައިވާ ފޯމުގެ ޒަރިއްޔާއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަށް ހުށަހެޅުން.

-

ބ ދިނުން.
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާ ު

-

ފޯމާއެކު

ޖަދުވަލު

4

ގައިވާ

ފޯމު

ފުރިހަމަކޮށް،

ރަޖިސްޓަރީ

ޕާޓީ

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދުގައި ަ

ކުރުމަށް

އެދޭ

މީހާ

ތަކެތި އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވޭތޯ

ކަށަވަރު ކުރުން.
-

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވޭތޯ ޗެކްކުރުން.
ގަވާއިދުގައި ަ

-

ބލުމަށް ލީގަލް
ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ސައްހަ ހުށަހެޅުމެއްތޯ ެ
ސެކްޝަންގެ ގާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދުން.

-

ލީގަލް ސެކްޝަނގެ ޤާނޫނީ ލަފާއާއެކު ،ސިޔާސީ ޕާޓިއެއް އުފައްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު
ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރުން.

-

ބއެކު
ބ ާ
ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާގޮތެއްގެ މަތިން ޕާޓީއަށް ހުއްދަ ދިނުން ނުވަތަ ހުއްދަނުދޭކަން އެފަރާތައް ސަ ަ
އެންގުން.

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ  3000މެންބަރުންގެ ފޯމު ހުށަހެޅުން
-

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން
) 3000ތިންހާސް( މީހުންގެ ސޮއި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ފޯމްގެ ޒަރިއްޔާއިން
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.

-

ފޯމްތައް ހުށަހަޅާ ތާރީހުން ފެށިގެން ) 3ތިން( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނުގައި
ބލުމަށްފަހު އެ ފޯމްތަކުގެ ސައްޙަކަން ކޮމިޝަނުން
ބޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ފޯމުތަކެއްތޯ ެ
ަ
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ކަށަވަރުކުރުން.
-

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  3000މީހުންގެ ފޯމަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި
ބޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ޞައްޙަ  3000ފޯމު ނަމަ،
އަދި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުން ަ
އެކަން ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކޮށް ޕާޓީ އުފައްދަން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަށް އެންގުން އަދި ޞައްޙަ
ބރާ ރައްދުކުރުން.
ނޫންފޯމެއް ވާނަމަ ޕާޓީ އުފައްދަން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަށް އަނ ު

-

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ހުށައަޅާ ފޯމުތައް ޗެކުކޮށް ނިންމާއިރު  3000މީހުންގެ ސޮއި ހަމަނުވާ
ނަމަ 3000 ،މީހުންގެ ސޮއި ހަމަކުރުމަށް އިތުރު ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިނުން.

-

ބރުން ހަމަނުވެއްޖެ ނަމަ އެޕާޓީއެއް އުފައްދަން
ތެރޭގައި  3000މެމް ަ

އިތުރަށް ދެވޭ  3މަސް ދުވަސް
ބތިލުކުރުން.
ދިން ހުއްދަ ާ
•

ބރުން ހަމަ ނުވާނަމަ ހުށަހެޅި
ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް  3000މެމް ަ
ބރާ ގެންދިއުމަށް  7ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން އަދި އެ މުއްދަތަށް ފަހު އެތަކެތި
ފޯމްތައް އަނ ު
ނައްތާލާނެކަން އެފަރާތައް އެންގުން.

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން
•

ބރުންގެ ފޯމު ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތަށް އަންގާތާ  3މަސްދުވަހުގެ
މެން ަ
ބއްވުން.
ބއްދަލުވުން ޭ
ބއްވާ ަ
ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓި އުފެއްދުމަށް ާ

•

ބއްވާ
ބއްދަލުވުން ާ
ބއްވުމުގެ  3ދުވަސް ކުރިން ،އެ ަ
ބއްދަލުވުން ޭ
ބއްވާ ަ
ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ާ
ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގަން އެންގުން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
ބއިވެރިވުމަށް ދައުވަތު އަރުވާކަން ޔަގީންކުރުން
ބއްދަލުވުމުގައި ަ
މީޑިއާގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ަ

•

ބއްދަލުވުމަށް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ވެރިންގެ ފެންވަރުގެ
ބއްވާ ަ
ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ާ
މުވައްޒަފަކާއި ،ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރުން އެހެން މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވުން.

•
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ޕާޓީ

އުފެއްދުމަށް

ބއްވާ
ާ

ބއްދަލުވުމުގައި
ަ

ސިޔާސީ

ޕާޓީގެ

ގާނޫނާއި
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ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރޭތޯ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ަ
ބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ޗެކްކުރުން.
ަ
•

ބއްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރާ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ
ބއްވާ ަ
ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ާ
ބލުން.
ބޔާންކޮށްފައިވާކަންކަން ހިމެނޭތޯ ެ
ގާނޫނު ގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ަ

ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހެޅުން
-

ބއްވާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޕާޓީއެއް ދަފްތަރުގައި
ބއްދަލުވުން ާ
ބއްވާ ަ
ސިޔާސީ ޕާޓިއެއް އުފެއްދުމަށް ާ
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ފޯމުގެ ޒަރިއްޔާއިން އަންނަނިވި ތަކެއްޗާއެކު
ހުށަހެޅުން؛
•
•

ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ފީގެ ގޮތުގައި ) 10،000ދިހަހާސް( ރުފިޔާ
ޕާޓީ

އުފެއްދުމަށް

ބއްވި
ޭ

ބއްދަލުވުމުގެ
ަ

ޔަޢުމިއްޔާގެ

ކޮޕީ

)ޕާޓީ

އުފެއްދުމަށް

ބއްވި
ޭ

ބރާއި ،ފޯނު
ބރުންގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،އައިޑީކާޑު ނަން ަ
ބއިވެރިވި މެން ަ
ބއްދަލުވުމުގައި ަ
ަ
ބރު އަދި ސޮއި އޮތް ލިސްޓަކާއެކު(
ނަން ަ

-

•

ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ

•

ޕާޓީގެ ނިޝާނާއި ،ސިއްކަ އަދި މިނޫނަސް ޕާޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެހި

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ
ނުވާނަމަ ،ފޯމް ހުށަހަޅާތާ ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން ލިޔަމަކުން އެންގުން އަދި އެކަން އިސްލާހުކުރުމަށް އެންގުނު
ތާރީހުން ފެށިގެން ) 15ފަނަރަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން.

-

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕާޓީގެ ނަމާއި ،ނިޝާނާއި ،ސިއްކައާއި އެނޫން ވެސް ޕާޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ
ބލުން.
އެއްޗެހި ،ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެހެން ޕާޓީއަކާ އެއްގޮތްވޭތޯ ެ

-

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕާޓީގެ ނަމާއި ،ނިޝާނާއި ،ސިއްކައާއި އެނޫންވެސް ޕާޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ
ބދަލުކޮށް އަލުން
އެއްޗެހި ،ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެހެން ޕާޓީއަކާ އެއްގޮތް ނަމަ ،އެތަކެތި ަ
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c

ހުށަހެޅުމަށް ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން.
-

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ
ބތާ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ހުށަހެޅުން ލި ޭ
ގާނޫނުގައި ަ
ގިނަވެގެން

30

)ތިރީސް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އެ

ޕާޓީއެއް

ސިޔާސީ

ޕާޓީގެ

ދަފްތަރުގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ ،އެކަން އެ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މީހާއަށް
ކޮމިޝަނުން ލިޔުމަކުން އެންގުން.
-

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުން ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން

-

ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެތީގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު،
ބސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުން.
އާންމުންނަށް ފެންނާނޭހެން ކޮމިޝަންގެ ވެ ަ

-

ކޮމިޝަނަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާތާ ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާޓި
ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން ރަޖިސްޓަރީވިކަން އަންގާފައި
ބލެވުން.
ނުވާނަމަ ،އެޕާޓީއަކީ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޕާޓިއެއްކަމަށް ެ

-

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ޕާޓީއަށް އެއްވެސް ކަމެއް އެނގުމުގެ ކުރިން ލީގަލް އޮޕީނިއަން ހޯދުމައި
ކޮމިޝަނާ ހުށަހަޅައިގެން ގޮތެއް ނިންމުން

ޕާޓީގެ ޤައުމީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމާއި ދާއިމީ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން
-

ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ) 3ތިން( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީގެ މަގާމުތަކަށް ދާއިމީ
ބކުރުން.
ބރުން އިންތިޚާ ު
މެމް ަ

-

ބއްވުން.
ބއްދަލުވުން ޭ
ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރާތާ ލަސްވެގެން ) 9ނުވައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤައުމީ ަ

-

އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑިތަކާއި ،އަދި ޕާޓީގެ ކަންކަމުގައި އާންމު ރައްޔިތުން ގުޅަންޖެހޭނެ ފޯނު
ބރުތައް އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭގޮތަށް ޕާޓީއިން ހެދުން.
ނަން ަ
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