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  ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ
  
  95/2005ޤަރާރު ނަންބަރު 
  

  ސިޔާސީޕާޓީގެ ގަވާއިދާބެހޭ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު

  
 مــــــْيالرِح ِنــــمالرْح اِهللا ِمـــــبْس

  
ބުނެ  ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހުރެން ،މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،

  .އަންގަމެވެ

ލީހަށް ދިނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ޕާޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ
ވޯޓުގެ  43ވި އާދީއްތަދުވަހު، އެމަޖިލީހުގެ  2001ޖޫން  17ކަމެއްނޫންކަމަށް،  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

ދިނުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށް ޕާޓީ ލަފަޔާއްެއގޮތަށް ސިޔާސީސަރުކާރަށް ދެއްވި  އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމަވައި،
  މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވުމާއި އެކު؛

  

ކަންތައްތަކަށް  ރާއްޖޭގެ ތެރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އަދި،         
އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ  ވަރަށްބޮޑެތި ވަރަށްބޮޑެތި ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވުމާއި،

 އެރުމާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީކުރި ރާއްޖެއަށްލިބިފައިވާ ހާސިލު ކުރެވިފައިވުމާއެކު،ކުރިއެރުންތަކެއް
 ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަލުތަކެއްބަ ގެންވާނިޒާމަށްވެސް އެކަށީރާއްޖޭގެ ދީމުޤްރާޠީ ފައިހަމަވާގޮތެއްގައި 

  ދު؛ނއަންނަހިރުން ކުރަމުން ސަރުކާ
 



 

 

3 

 

 

 ބަލާއިރު، ލުންތެރިކަމަށްހޭ  ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި، އައިސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް
 ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީޕާޓީތައް އުފައްދައި ހިންގުމުގެ ވަގުތު އަތުވެއްޖެކަމަށް އަހުރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން،

ަވަނ ައަހުރ  2001، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންބެހޭގޮތުން ހިންގުމާ އުފައްދައި ޕާޓީ ސިޔާސީ ރާއްޖޭގައި

  ؛ކޮށްދެއްވުމަށް އެދުނު އެދުމާގުޅިގެން އަލުންމުރާޖަޢާ ިންނެމިވ ިންނެމުވްނ، ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖީލުހން 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޭއްވި ރަ ވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު 2005ޖޫން  2
 އަސާސީން  ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުޖަލްސާގައި އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައި  ދި

 ގައި، ސިޔާސީޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް ހެދުމަށް ލިބިދޭ މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭ ރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ  އުފައްދައި ހިންގުމްަށ ފުރުޞަތު ދެއްވުމަކީ ޕާޓީ

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވައި،  46ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ކަމެއްކަމުގައި، 
  ދު؛ނގެވިހިއެކަން ައހުރެންނަށް އެން

ޕަޓީތައް އުފައްދައި ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމުގެ  ސީއްޖޭގައި ސިޔާދިވެހިރާ    
"   ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ރުގެ ބައެއްގެމިޤަރާ، އެކަށައަޅައި  ލަފާގެމަތިން  މަޖިލީހުގެ ވަޒީރުންގެ  ގޮތުން، 
ވަނަ  42ގެ އަސާސީ ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އްޖޭގެދިވެހިރާ،  " 2005ދު އިގަވާ ޕާޓީގެ ސިޔާސީ

ށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ބާރުގެ މަތިން، ހިންގުމަދޭޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިމާއްދާއިން ރައީސުލް
  .އަމުރުކޮށްފީމެވެ

ތުން ހާހާއި ހަތަރުސަތޭކަ ސަނަ މިވަނީ، ހިޖުރީ މިޤަރާރު ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައި    
 ސަނަތުން، މީލާދީ ސައްބީސްވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއާޚިރުމަހުގެ ހަތާވީސްވަނަ ދުވަސް ކަމުގައިވި

ހޮނިހިރުދުވަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެހާސްފަސްވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަސްކަމުގައިވި
 .ވެރިރަށް މާލޭގައެވެ

  
        

  
  :ސޮއި 

  މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް                             
   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ                        
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  2005 ގަވާއިދު ޕާޓީގެ ސިޔާސީ
 ބާބު ވަަނ 1

  މާއްދާތައް އީދާތިއިބް

، އުފެއްދުމާއި ޕާޓީ ސިޔާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، މިއީ  )ހ(  .1  ނަން ތަޢާރުފާއި

 ސިޔާސީ ،ކާއިއުސޫލުތަ ހިންގުމުގެ ،މާއިހިންގު

 ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ، ހޯދުމާއި ފައިސާ ޕާޓީތަކަށް

، ކަނޑައަޅައި އުސޫލުތައް ޚަރަދުކުރުމުގެ ފައިސާ

 ހަމަތައް ތަބާވާންޖެހޭ ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ

   .ވެގަވާއިދެ ބަޔާންކުރުމުގެ

       
 ގަވާއިދު ޕާޓީގެ ސިޔާސީ" ީނކާިޔ ގަވާއިދްަށމި  ) ށ(    

  . އެވެ" 2005

        

 ގެއެބައިމީހްުނ ބަޔަކު ގެރައްޔިތުްނ، ޕާޓީއަކީ ސިޔާސީ  )ހ(  .2  ތަޢާރުުފ ޕާޓީގެ ސިޔާސީ

 ދީމުޤްރާތީ، މިނިވަންކަމުގައި އިޚްތިޔާރާއި އަމިއްލަ

 ސިޔާސީ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ހަމަތަކާ

 ކަންކަމުގައި ސިޔާސީ މައިދާނުގަޔާއި
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 ބައިވެރެިވ، ހަރަކާތްތެރިވެ ުސލްޙަވެރިކަމާއެކު

 ހިންގާ، އިއުފައްދަ މަޤްޞަދުގައި އުޅުމުގެ

  . ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ

        
 ރަސްމީ ،ހަރަކާތްތަކަކީ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ  ) ށ(    

  . ހަރަކާތްތަކެކެވެ ހިންގޭ ހައިސިއްޔަތަކުން

        
 އްގެޞެޝަޚް ވަކި ޤާނީޫނ ،ޕާޓީއަކީ ސިޔާސީ  )ނ(    

  . ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ ލިބިގެންވާ ހައިސިއްޔަތު

        

 ،އުފެއްދުމާއި ޕާޓީ ސިޔާސީ

  ހިންގުން

 ،އުފައްދައި ޕާޓީއެއް ސިޔާސީ އެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  .3

 މިގަވާއިދުގައިވާ، ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދަށުން މިގަވާއިދުގެ، ހިންގަންވާނީ

  .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ

      

 އުމުރުން، ފިޔަާވ މީހުްނ ބުނެފައާިވ މާއްދާގައި ވަަނ 5 މިގަވާއިދުގެ  .4   މެންބަރުން ޕާޓީގެ ސިޔާސީ

 ،ރައްޔިތަކަށްމެ ދިވެހި ކޮންމެ ފުރިހަމަވެފައިވާ އަހަރު) އަށާރަ( 18

 އްޤުޙަ މެންބަރަކަށްވުމުގެ އެޕާޓީގެ ،ބައިވެރިވެ ޕާޓީއެއްގައި ސިޔާސީ

  . ލިބިގެންވެއެވެ

      

 ސިޔާސީ

 ކަށްމެންބަރަޕާޓީއެއްގެ

  ފަރާތްތައް ގެންނުވާނެވެ

 ޕާޓީއެއްގައި ސިޔާސީ ،ޖަމާޢަތްތައް ނާއިމީސްމީހުްނ އަންނަނިވި  .5

 މިގަވާއިދު، ރަކަށްވުމަކީމެންބަ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ، ބައިވެރިވުމާއި

   .މެއްނޫނެވެކަ ހުއްދަކުރާ

  .ފަނޑިޔުާރ އުއްތަމަ  )ހ(    
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  .މެޖިސްޓްރޭޓްުނ ޤާޟީންނާއި ނާއިފަނޑިޔާރުން  )ށ(    

        
 މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް  )ނ(    

  .މުވައްޒަފުން އިވެރިންނާ އެކޮމިޝަނުގެ

        
  .ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ  ) ރ(    

        

 އެބޯޑުގެ ،ކޮމިޝަނަރާއި ބޯޑުގެ ކޮރަޕްޝަްނ-އެންޓި  )ބ(    

  .މެންބަރުން

        

  .އިސްވެރިްނ ބިޔުރޯގެ ކޮމްޕްލެއިންސް ޕަބްލިކް  )ޅ(    

        

، އާއި ޕާރސަން ޗެއަރ ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަންރައިޓްސް  )ކ(    

  .މެންބަރުން އެކޮމިޝަންގެ

  .މީހުން ސިފައިންގެ  ) އ(    

        

  .މީހުން ފުލުހުންގެ  )ވ(    

 ދަށުްނ ގެގަވާއުިދމި ނުވަަތ ޤާނޫނަކްުނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )މ(    

 ނުވެވޭނެކަމަށް ބައިވެރި ހަރަކާތެއްގައި ސިޔާސީ

  .މީހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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 ނުވަަތ ،ޖަމްއިޢްޔާއެއް ނުވަަތ، ކުންފުންޏެއް އެއްވެސް  )ފ(    

  .ޖަމާޢަތެއް

        
 ތަޢުލީމު މަދަރުސާތަކުގައި ,ާސނަވީސްކޫލް  )ދ(    

  .ދަރިވަރުން  ދާގެންލުކުރަމުންސިިހާާ

            

  ބާބު ވަަނ 2

   އުފެއްދުން ޕާޓީއެއް ސިޔާސީ

 އުފެއްދުމަށް ޕާޓީ ސިޔާސީ

  ހުށަހެޅުން

 ޝައުޤުވެރިވާކަމްަށ އުފެއްދުމްަށ ޕާޓީއެއް ސިޔާސީ  )ހ(  .6

 އަހަރު) އަށާރަ( 18 އުމުރުން، ބަޔާންކޮށް

 ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި ފުރިހަމަވެފައިވާ

 ގަވާއިދުގެ މި މީހަކަށް )ފަންސާސް( 50 މަދުވެގެން

 ގޮތުގެމަތިްނ ފޯމާއެއްގޮތްވާ ގައިވާ 1 ޖަދުވަލު

 ހުށަހަޅާ މިގޮތުން .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް

 ފުރިހަމަ ތުމަޢުލޫމާ ތިރީގައިމިވާ ،ފަރާތުން

  .ކުރަންވާނެއެވެ

  .ނަްނ ޤަސްދުކާުރ ކިޔްަނ ޕާޓީއްަށ  1      

 މަސައްކްަތ ޕާޓީގެ ދުކާުރޤަސް އުފެއްދުމްަށ  2      

  .އެޑްރެސް ހިނގަމުންދާ ގޮތުން ވަގުތީ

 ގޮތުްނ ގުޅޭ ޕާޓީއާ ޤަސްދުކާުރ އުފެއްދުމްަށ  3      

 މީހާގެ ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތް ގޮތުން ވަގުތީ

  .އެޑްރެސް، ނަމާއި
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 ފޯމާ ގައިާވ 1 ޖަދުވަުލ ގަވާއިދުގެ މި  4      

 އުފެއްދުމަށް ޕާޓީ މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

، ނަމާއި މީހުންގެ ހުށަހަޅާ ޝައުޤުވެރިވެ

، ނަންބަރާއި ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ، އެޑްރެހާއި

  .ތާރީޚު ސޮއިކުރި، ސޮޔާއި  ،އުމުރާއި

        
 ޝައުޤުވެރިވާކަމްަށ އުފެއްދުމްަށ ޕާޓީއެއް ސިޔާސީ  )ށ(    

 މަތިން ގައިވާގޮތުގެ) ހ( މާއްދާގެ މި ބަޔާންކޮށް

 ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ،މީހުންނަކީ ހުށަހަޅާ  ކޮމިޝަނަށް

، ޅައިހުށަހަ އެދި ހެދުމަށް ޕާޓީއެއް ސިޔާސީ އެހެން

 ޕާޓީއެއްގެ ކުރިޔަށްދާ މަސައްކަތް އުފެއްދުމުގެ އެޕާޓީ

 ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ނުވަތަ މީހުންކަމުގައި

 ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ އެހެން ފައިވާ ރަޖިސްޓަރީކޮށް

  .ވެގެންނުވާނެއެވެ ކަމުގައި ންމެންބަރު

 ބަޔާންކޮށް ޝައުޤުވެރިވާކަމްަށ އުފެއްދުމަށް ޕާޓީއެއް  )ނ(    

 ކޮމިޝަނަށް މަތިން ގައިވާގޮތުގެ) ހ( މާއްދާގެ މި

 އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޕާޓީ އެފަރާތަށް، ހުށަހެޅުމުން

 ކުރަންޖެހޭ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޕާޓީ، ސޮއިހޯދުމަށާއި

 ހުއްދަ ގެންދިޔުމުގެ ކުރިޔަށް ކަންތައްތައް އެހެނިހެން

) ތިނެއް( 3 ބަންދުނޫން ސަރުކާރު ލަސްވެގެން

 ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނުން ތެރޭގައި ހުގެދުވަ

  .ދޭންވާނެއެވެ
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 ޕާޓީއެއް ސިޔާސީ މަތިްނ ގައިވާގޮތުގެ) ހ( މާއްދާގެ މި  )ރ(    

 ހުުށަހަޅާ  ކޮމިޝަނަށް ޝައުޤުވެރިވެ އުފެއްދުމަށްް

 މަސްދުވަސް) ނުވައެއް( 9 ފެށިގެން ދުވަހުން

 ހުށަހެޅި ކިޔުމަށް ޕާޓީއަކަށް ސިޔާސީ އެ ،ވަންދެން

  .ކުރެވޭނެއެވެ ޚާއްޞަ އެފަރާތަށް ނަން

        
 ޕާޓީއަކަްށ ،މަތިްނ ގައިވާގޮތުގެ) ރ( މާއްދާގެ މި  )ބ(    

 ބުނެފައިވާ އެމާއްދާގައި ނަމެއް ޚާއްޞަކުރެވޭ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެޕާޓީއެއް މުއްދަތުގައި

 ފާއިތުވުމުގެ މުއްދަތު އެ ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި

 އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އުފެއްދުމަށް އެޕާޓީއެއް ކުރިން

 ކޮމިޝަނަށް ނޫންކަމަށް ބޭނުން އުފައްދަން ޕާޓީ

 ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ޕާޓީއަކަށް އެ، އަންގާފައިވާނަމަ

 އިޚްތިޔާރު ދިނުމުގެ ޕާޓީއަކަށް އެހެން ނަން

  .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް

        

 ޝައުޤުވެރެިވ އުފެއްދުމްަށ ޕާޓީއެއް ސިޔާސީ  ) ހ(  .7   އުފެއްދުން ޕާޓީ ސިޔާސީ

 މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 6 މިގަވާއިދުގެ

 މަސްދުވަހުގެ) ނުވައެއް( 9 ގިނަވެގެން ހުށަހަޅާތާ

، އެދިފައިވާ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެޕާޓީއެއްގެ ،ތެރޭގައި
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެންބަރަކަށްވުމްަށ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ

 ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އަސާސީގައި ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 އަދި، ނެތް ހުރަހެއް ދަށުން މިގަވާއިދުގެ ނުވަތަ

 ފުރިހަމަވެފައިވާ އަހަރު) އަށާރަ( 18 އުމުރުން

، ސޮއިހޯދައި މީހުންގެ) ތިންހާސް( 3,000 މަދުވެގްެނ

 މިގޮތުން. ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން  ކޮމިޝަނަށް

، ނަމާއި މީހުންގެ ސޮއިކުރި އެ ،ހުށަހަޅާއިރު

 ކާޑުގެ އައިޑެންޓިޓީ ހަމަނުވާ މުއްދަތު، އެޑްރެހާއި

 އެނގެން ތާރީޚު ސަޮއިކުރި، އުމުރާއި، ނަންބަރާއި

  . އޮންނަންވާނެއެވެެ

 މި އިެދ މެންބަރަކަށްވުމަށް ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ  )ށ(    

 ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނަށް މަތިން ގައިވާގޮތުގެ) ހ( މާއްދާގެ

 ސިޔާސީ އެހެން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި މީހުންނަކީ

 ހުށަހަޅާފައިވާ އެދި އުފެއްދުމަށް ޕާޓީއެއް

 ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ނުވަތަ މީހުންކަމުގައި

 ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ އެހެން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

  .ވެގެންނުވާނެއެވެ ންކަމުގައިމެންބަރު

        
 އެދޭމީހުންގެ އުފެއްދުމަށް ޕާޓީ ސިޔާސީ  ) ނ(    

  ޕާޓީއަކަށް ސިޔާސީ ނުވަތަ، ގައިސޮއިހޯދުމު

 އެއްވެސް ،ގައިސޮއިހޯދުމު ވެއްދުމަށް މެންބަރުން

 ،ބިރެއްދެއްކުމަކީ ނުވަތަ، ބޭނުންކުރުމަކީ ބާރެއް
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  .ކަމެއްނޫނެެވ ހުއްދަކާުރ މިގަވާއިދު

        

 ށްއުފެއްދުމަ ޕާޓީ ސިޔާސީ

  ބައްދަލުވުން ބާއްވާ

 މަތްިނ ގޮތުގެ ާވ އްދަގައިމާ ވަަނ 7 މިގަވާއިދުގެ  ) ހ(  .8

 ސޮއި ބޭނުންވާ ދުމަށްއުފެއް ޕާޓީީއެއް ސިޔާސީ

 ބުނެފައިވާ އެމާއްދާގައި، ފަހު ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް

) ނ( މިމާއްދާގެ، ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މަސްދުވަހުގެ 9

 އެޕާޓީގެ ،ގޮތުންނާއި ބެހޭ ކަންތައްތަކާ ބުނެފައިވާ ގައި

 މައިގަނޑު އެޕާޓީގެ ،ބެހޭގޮތުންނާއި ގަވާއިދާ އަސާސީ

 ނިންމުމަށް ނިންމުންތައް ބެހޭގޮތުން މެނިފެސްޓޯއާ

 މިބައްދަލުުވން. ވާނެއެވެ ބާއްވަން ބައްދަލުވުމެއް

 ބާއްވާ ބައްދަލުވުން، ގަޑިއަކާއި، ތަނަކާއި ބައްވާ

 ކުރިން ދުވަސް 3 ބޭއްވުމުގެ ބައްދަލުވުން، ތާރީޚު

. އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް

 އުފެއްދުމަށް ޓީޕާ ސިޔާސީ ކިޔާނީ ބައްދަލުވުމަށްމި

  .ބައްދަލުވުމެވެ ބާއްވާ

        
، ބައްދަލުވުމުގައި ބުނެފައާިވ ގައި) ހ( މިމާއްދާގެ  )ށ(    

 ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 7 މިގަވާއިދުގެ

 ތެރެއިން މީހުންގެ) ތިންހާސް(   3,000ބުނެފައިވާ

 ބައިވެރިވާން މީހުން) ތިންސަތޭކަ( 300 މަދުވެގެން

 މީހުންގެ) ތިންސަތަޭކ( 300 މި އަދި .ވާނެއެވެ

، ނަންބަރާއި ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ، އެޑްރެހާއި، ނަމާއި
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 ޔައުމިއްޔާގައި ބައްދަލުވުމުގެ ލިސްޓެއް އޮތް ސޮއި

  .ހިމަނަންވާނެއެވެ

        
، ބައްދަލުވުމުގައި ބާއްާވ އުފެއްދުމަށް ޕާޓީ ސިޔާސީ  ) ނ(    

      .ނިންމަންވާނެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި

، ކިޔާނަމާއި ދިވެހިބަހުްނ(  ނަްނ ޕާޓީގެ  .1      

 ކިޔާނަމަ ނަމެއް ބަހުން އިނގިރޭސި

 ކިޔާނަމަ ނަމެއް ރަމްޒު، އެނަމަކާއިި

  )އެނަމެއްް

  .މަޤްޞުަދ ޕާޓީގެ .2      

 މަސްއޫލިއްޔުަތ ތަމްސީލުކުރުމުގެ ޕާޓީ .3      

  .       ފަރާތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

 ހަމައެކަިނ ވަމުންދީާނ ހަރަކާތްތިެރ ޕާޓީ .4      
  .ތެރޭގައިކަން ައްދުގhެސަރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

      

 މަތިްނ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ މި، ޕާޓީއެއްގައިވެސް ސިޔާސީ ކޮންމެ  .9   ގަވާއިދު އަސާސީ ޕާޓީގެ

 އެ. އޮންނަންވާނެއެވެ ގަވާއިދެއް އަސާސީ ޕާޓީގެ އެކަށައަޅާފައިވާ

 އެކަންކަމާގުޅޭ ނުވަތަ، ކަންކަން އަންނަނިވި ގަވާއިދުގައި އަސާސީ

  .  ވާނެއެވެ ކަނޑައަޅަން އުސޫލު

       
  .ނަން ޕާޓީގެ ) ހ(    

        



 

 

13 

 

 

 ،ސިއްކައާއި ،ނިޝާނާއި ގެންގުޅޭނެ ޕާޓީން  )ށ(    

  .އެއްޗެހި ރަމްޒުކޮށްދޭ ޕާޓީ އެހެނިހެންވެސް

        
  .ކޮންތަނެއްގައިކަްނ ހުންނާީނ މައިއޮފީސް ޕާޓީގެ  ) ނ(    

  .މަޤްޞަދުތައް މައިގަނޑު ޕާޓީގެ  ) ރ(    

        

 މީހުން ޕާޓީން ،އިގައާދުމުުވެއް މީހުން ޕާޓީއަށް )ބ(    

   .ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ ވަކިވުމުގައި، ވަކިކުރުމުގައާއި

        

  .ވާޖިބުތައް ޙައްޤުތަކާއި މެންބަރުންގެ ޕާޓީގެ ) ޅ(    

        

، ބޭއްވުމާއި އެޖަލްސާތައް، ޖަލްސާތަކާއި ޢާންމު ޕާޓީގެ  )ކ(    

 އެޖަލްސާތަކުގެ، ަދަދާއaި ޤާނޫނީ އެޖަލްސާތަކުގެ

 ޔައުމިއްޔާ އެޖަލްސާތަކުގެ، ބެލެއްޓުމާއި ރިޔާސަތު

  .ގަވާއިދު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ލިޔެ

        

 ޖަލްސާތަކުގައި އެހެނިހްެނ ޖަލްސާތަކާއި އާންމު ޕާޓީގެ  )އ(    

 ކަންކަން ޖަލްސާތަކުގައި އެ، ވޯޓުދޭގޮތާއި

  .ފާސްކުރެވޭގޮތް

        

 ނުވަތަ އިންތިޚާބު މީހުން ތަކްަށ މަޤާމު އެކި އެކި ޕާޓީގެ  )ވ(    

 ކުރެވޭނެ ހަވާލު ޒިންމާ ގޮތާއި ކުރެވޭނެ ޢައްޔަން



 

 

14 

 

 

 ޕާޓީގެ، މުއްދަތާއި ގެޒިންމާ ކުރޭެވ ހަވާލު، ގޮތާއި

 ކުރާނެ ޢަމަލު ނިންމުމުގައި ނިންމުންތައް އެކިއެކި

  .ގޮތް

 ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް މެންބަރުންގެ ޕާޓީގެ )މ(    

  .މަސްއޫލިއްޔަތު އެކޮމިޓީގެ  ،ކޮމިޓީއަކާއި

        
 ޕާޓީއެއްގެ، ގެންނާނެގޮތާއި ބަދަުލ ގަވާއިދަށް އަސާސީ ) ފ(    

 ޕާޓީއެއް، ގެންނާނެގޮތާއި ނިމުމަކަށް ހަރަކާތްތައް

 އުވާލުމުގެ ޕާޓީއެއް، ގޮތާއި ޢަމަލުކުރާނެ އުވާލުމުގައި

 މުދަލާމެދު މިލްކުގައިވާ އެޕާޓީގެ މަރުހަލާގައި

  .ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ

        
 އުފެއްދުމުގައި ގުޅްުނ ޕާޓީއާ އަނެއް ޕާޓީން އެއް  ) ދ(    

  .ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ

        
 ނުވަަތ ޕާޓީއަކާ ސިޔާސީ ޤައުމެއްގެ އެއްވެސް ބޭރުގެ ) ތ(    

 އަދި، ގުޅިފައިވާ ޖަމާޢަތަކާ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ

 ގޮތަކަށް ފޯރާފާނެ ނުފޫޒެއް ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް އެފަދަ

  .ނުވާނެކަން ވެގެން ޕާޓީއަކަށް ހަރަކާތްތެރިވާ

     

 ނަން ދެޕާޓީއެއްގެ

   އެއްގޮތްނުވުން

 ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ގޮތުގައި ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ  ) ހ(  .10

، ނަމާއި ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކުރާ ދަފްތަރުގައި

 ޕާޓީ އެހެނިހެންވެސް ސިއްކައާއި ނިޝާނާއި
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 ކުރިްނ އެދަފުތަރުގައި ،އެއްޗެހި ރަމްޒުކޮށްދޭ

، ނަމާއި ޕާޓީއެއްގެ އެހެން ފައިވާ ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 ޕާޓީ އެހެނިހެންވެސް ،ސިއްކައާއި ،ނިޝާނާއި

  . ނުވާނެއެވެ އެއްގޮތްވެގެން އެއްޗެއްސާ ރަމްޒުކޮށްދޭ

        
 އަމިއްލަނަްނ މީހެއްގެ، ނަމުގައި ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ  ) ށ(    

 ވަކި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ވަނަން ނުވަތަ

 ވަކި ނުވަތަ ،އަތޮޅެއް ވަކި ނުވަތަ ،ސަރަހައްދެއް

 ހިމަނައިގެން ،އަވަށެއް ވަކި ނުވަތަ ،ރަށެއް

  .  ނުވާނެއެވެ
      

  
  

 ބާބު ވަަނ 3

  ރަޖިސްޓަރީކުރުން ދަފުތަރުގައި
        

، މިގަވާއިދުގެދަށްުނ، ދަފްތަރެއް ޕާޓީގެ ސިޔާސީ  ) ހ(  .11   ދަފްތަރު ޕާޓީގެ ސިޔާސީ

  . ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ލިޔެ ކޮމިޝަނުން

        
 ދަފްތަރުގައި ށްފައިާވބަޔާންކޮ ގައި) ހ( މިމާއްދާގެ  )ށ(    

  .ކަންކަމެވެ އަންނަނިވި ،ހިމަނާނީ

  .ނަްނ ޕާޓީގެ  .1     

 އިެދ ކުރުމްަށ ރަޖިސްޓީަރ ދަފްތަރުގައި  .2      
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  .ތާރީޚު ހުށަހެޅި

 ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަަނ 6 ގަވާއިދުގެ މި .3      

 އުފެއްދުމަށް ޕާޓީއެއް ސިޔާސީ ދަށުން

 މި ،މީހުންނާއި ހުށަހަޅާ  ޝައުޤުވެރިވެ

 ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ

 އެދިފައިވާ ވުމަށް މެންބަރުކަމަށް އެޕާޓީއެއްގެ

 ޓީޓިއައިޑެން، އެޑްރެހާއި، ނަމާއި މީހުންގެ

 އަދި ސޮއި ،އުމުރާއި، ނަންބަރާއި ކާޑުގެ

  .ލިސްޓެއް އެނގޭނޭ ތާރީޚު ސޮއިކުރި

   .ނަންބުަރ ރަޖިސްޓީަރ ދީފާއާިވ ޕާޓީއްަށ  .4      

 ދޫކާުރ ދިނުމަށްފަހު ކްޮށރަޖިސްޓަރީ ޕާޓީ  .5      

 ތާރީޚާއި ހިމެނިގެންވާ ސެޓްފިކެޓުގައި

   .ނަންބަރު

 މަސްއޫލިއްޔުަތ ތަމްސީލުކުރުމުގެ ޕާޓީ  .6      

  .ރެސްއެޑް، ނަމާއި މީހުންގެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ

  .ގަވާއުިދ އަސާސީ ޕާޓީގެ  .7      

  .މެނިފެސްޓޯ ޕާޓީގެ  .8      

 ނުވަަތ ގަވާއިދްަށ އަސާސީ ޕާޓީގެ  .9      

 އައިސްފައި  ބަދަލެއް  މެނިފެސްޓޯއަށް

  .އެތަފްސީލު  ،ވާނަމަ

  .ބަދަލުތައް އަނަްނ މެންބަރުންންަށ ޕާޓީގެ .10      
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 އުވާލުމުގެ، އުސޫލާއި އުވާލުމުގެ ޕާޓީ .11      

 އެފަރާތުގެ އުވާލާނަމަ އަދި، ފަރާތް ބާރުއޮތް

  . ނިންމުން

        

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

   ހުށަހެޅުން

 ވްުނބައްދަުލ ބާއްާވ އުފެއްދުމްަށ ޕާޓީއެއް ސިޔާސީ )ހ(  .12

 އެޕާޓީއެއް، ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ތިރީސް( 30 ބާއްވާތާ

 ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރުގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސީ

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން

        

 މިގަވާއިދުގެ، އެދިހުށަހަޅާީނ ރަޖިސްޓަރީކުރުމްަށ ޕާޓީ ) ށ(    

 ގައި) ނ( މާއްދާގެ މި، ފޯމާއި ގައިވާ 2 ޖަދުވަލު

  .ފީއާއެކުގައެވެ ރަޖިސްޓަރީ ބުނެފައިވާ

        

 މަތިްނ ގޮތުގެ ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ނ(    

، ޕާޓީއަކުން ކޮންމެ ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

) ސަތޭކަސްފަ( 500/-  ގޮތުގައި ފީގެ ރަޖިސްޓަރީ

  .ވާނެއެވެ ދައްކަން ރުފިޔާ

 ރަޖިސްޓަރީކުރަން

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާއިރު

  ލިޔުން ހިމަނަންޖެހޭ

 ކުރުމްަށ ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރުގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސީ  ) ހ(  .13

 ބާއްވާ ށްއުފެއްދުމަ ޕާޓީ އެހުށަހެޅުމާއެކު، ހުށަހަޅާއިރު

، ކޮޕީއަކާއި ޔައުމިއްޔާގެ ތަފްސީލު ބައްދަލުވުމުގެ

 ޕާޓީގެ، ކޮޕީއަކާއި ގަވާއިދުގެ އަސާސީ ޕާޓީގެ
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 ނިޝާނާއި ޕާޓީގެ ،ކޮޕީއަކާއި މެނިފެސްޓޯގެ

 އެއްޗެހި ރަމްޒުކޮށްދޭ ޕާޓީ އެހެނިހެންވެސް ސިއްކައާއި

  .   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

        
 ،ތަފްސީލުތަކަކީ ހުށަހެޅޭ ދަށުްނ ގެ) ހ( މިމާއްދާގެ  ) ށ(    

 އަދި. މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ ލިބެންހުންނާނެ އާންމުކޮށް

 އުސޫލެއްގެ އަޅާކަޑަ ކޮމިޝަނުން އެމަޢުލޫމާތުތައް

 ވެއްޖެ ބަލަންބޭނުން މީހަކު ތެރެއިން ގެމުންޢާން މަތިން

 ނެބެލޭ ހިލޭ އެމީހަކަށް އެމަޢުލޫމާތުތައް ިހނދެއްގައި

  .އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި ނިޒާމެއް

        
 ކޮމިޝަންުނ ދިނުމްަށ ރަޖިސްޓަރީކްޮށ ޕާޓީ ސިޔާސީ  ) ނ(    

 ލިބެންހުންނާނެ ންމުކޮށްޢާ އެއީ ނިންމުންވެސް ނިންމާ

 7 ނިންމުން ނިންމާ ތަށްގޮ އެ އަދި. މަޢުލޫމާތެކެވެ

 ޢާންމުކޮށް ކޮމިޝަނުން ދުވަސްތެރޭގައި) ހަތެއް(

  .ކުރަންވާނެއެވެ އިޢްލާން

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ،ހުށަހަޅާއިރު

   މަޢުލޫމާތުފުރިހަމަނުވުން

 މިގަވާއާިދ ،ކުރުމްަށ ރަޖިސްޓީަރ ފްތަރުގައިަދ ޕާޓީގެ ސިޔާސީ  .14
 ނުވަތަ ،ފުރިހަމަނުވާނަމަ ބޭނުންވާމަޢުލޫމާތު ގޮތުގެމަތިންއެއްގޮތްވާ
 މިގަވާއިދުގައި ،ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ގަވާއިދުގައި އަސާސީ ޕާޓީގެ

 އުފެއްދުމަށް ޕާޓީ ނުވަތަ  ،ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ  ކަންކަން ބަޔާންކުރާ
 ޕާޓީގެ ތެރޭގައި މީހުންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންކަމުގައި ހުށަހަޅާ
 ޝައްކު ހިމެނޭކަމަށް މީހަކު   ނުވާނެ ހިމެނިގެން މުގައިކަ ކުމެންބަރަ
 ގޮތުގައި މީހުންގެ ހުށަހަޅާ އުފެއްދުމަށް   ޕާޓީ ނުވަަތ ،ނަމަކުރެވޭ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ދަދުޢަ މީހުންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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 ކުރުމްަށ ރަޖިސްޓަރީ ޕާޓީ ،މަނުވާަނ އެއްވަރު ދާަދއަ   މީހުންގެ
 ކުރުމުގެ ތަމްސީލު ޕާޓީ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ތިރީސް( 30  ހުށަހަޅާތާ

  އެކަން ،ކޮމިޝަނުން ،ފަރާތަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު
 ކަންކަން          ފުރިހަމަނުވެހުރި އަދި. ވާނެއެވެ އަންގަން ލިޔުމަކުން
 މުއްދަތު ދުވަހުގެ) ފަނަރަ( 15 އިތުރު ކުރުމަށް ފުރިހަމަ

  .  ދޭންވާނެއެވެ

        
  ކުރުމްަށ ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރުގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސީ  ) ހ(  .15  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހަޅާ

 ،ކަމުގައިވާނަމަ ހުށަހެޅުމެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަންކަން

 ދުވަހުގެ) ތިރީސް( 30 ގިނަވެގެން ލިބޭތާ އެހުށަހެޅުން

 ދަފްތަރުގައި ޕާޓީގެ      ސިޔާސީ އެޕާޓީއެއް ތެރޭގައި

 ތަމްސީލު އެޕާޓީއެއް އެކަން، ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ

 މީހާއަށް ވާލުކޮށްފައިވާހަ މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމުގެ

  .ައންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނުން

 ގައި) ހ( މިމާއްދާގެ ސަބަބަކާހެުރ އެއްވެސް  ) ށ(    

 ރަޖިސްޓަރީ ޕާޓީ، ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އެޕާޓީ، ނުދޭކަން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުވަތަ، ކޮށްދީފިކަން

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމުގެ ތަމްސީލު

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ތިރީސް( 30 މީހާއަށް

 ރަޖިސްޓަރީ އެޕާޓީއަކީ، އަންގާފައިނުވާނަމަ

 އެޕާޓީގެ އަދި. ބެލޭނެއެވެ ޕާޓިއެއްކަމުގައި ވާކުރެވިފައި

 އެޕާޓީއަށް ޤުުއްހަަ ކުރިއަށްދިއުމުގެ މަސައްކަތާއިގެން
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 ތަމްސީުލ ޕާޓީ ލަތުގައިހާމި އިަދ. ލިބިގެންވެއެވެ

، ފަރާތަށް ވާލުކޮށްފައިވާހަަ މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމުގެ

  .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ ޕާޓީގެ

        
 ރަޖިސްޓަރީކްޮށ ޕާޓީއެއް ދަފްތަރުގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސީ )ނ(    

 އިޚްތިޔާރު އުފެއްދުމުގެ ގޮފިތައް އެޕާޓީގެ ދިނުމަށްފަހު

 ގޮފިތައް އުފައްދާ މިގޮތުން.  ލިބިގެންވެއެވެ އެޕާޓީއަށް

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ތިރީސް( 30 އުފައްދާތާ އެގޮތްޕެއް

 ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރުގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސީ

. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށްޓަކައި

 މަޢްލޫމާތު ބުނެފައިވާ ތިރީގައި  ހުށަހަޅާއިރު މިގޮތުން

  .ހިމަނަންވާނެއެވެ

  ނަން ގޮފީގެ  1     

  އެޑްރެސް ގޮފީގެ  2     

  ހިންގާދާއާިރ ރަކާތްތައްހަ ގޮފީގެ  3     

 ފައިާވކޮށް ޚާބުއިނިްތ މަގާމުތަކަށް ގޮފީގެ  4     
 ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ،އެޑްރެސް، ނަން މީހުންގެ
  .މަގާމު ވެފައިވާ ހަވާލު ،ނަންބަރު

        
 ގެނައިއުިރ މިބަދަުލ ގަވާއިދްަށ ޕާޓީގެ ސިޔާސީ  )ރ(    

) ނ( މިމާއްދާގެ ގޮފިތައް އުފައްދާފައިވާ ޕާޓީތަކުން
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 އިޢްލާނު މިބަދަލު ،ލޫމާތާއިއެކުމަޢް ބުނެފައިާވ ގައި

 ސިޔާސީ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 90 ފެށިގެން ހުންކުރާދުވަ

 ކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރުގައި ޕާޓީގެ

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކޮމިޝަނަށް

      

، ހުށަހެޅުމުގައި ކުރުމްަށ ރަޖިސްޓަރީ ދަފްތަރުގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސީ  16  ންނުރަޖިސްޓަރީކޮށްނުދި

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި

 ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވަތަ، ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ތަފްސީލުތައް

 ކުރުމަށްހުުލާސްްއި އަެކން ސަބަބުން ފުރިހަމަނުވުމުގެ ހުށަހެޅުންތައް

 ނުވަތަ، ކޮށްފައިނުވާނަމަ ހުލާސްްއި އެކަން ފުރުސަތުގައި ދެވޭ

   ފައިވާރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ ޕާޓީއަކީ ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 ޕާޓީއަކާ ހުށަހަޅާފައިވާ ރަޖްިސޓަރީކުރުމަށް ނުވަތަ ޕާޓީއެއްގެ

 ދަފްތަރުގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސީ، ޕާޓީއެއްނަމަ ދީފައިވާ އެއްގޮތްނަމެއް

 ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު ނުދިނުމުގެ ށްރީކޮރަޖިސްޓަ އެޕާޓީއެއް

  .  ލިބިގެންވެއެވެ

        

 މުހިންމު ޕާޓީގެ

 އަންނަ ތަފްސީލުތަކަށް

   އެންގުން ބަދަލު

 ނުވަަތ، އެޑްރެހްަށ ނުވަތަ، ނަމްަށ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ ) ހ(  .17

 ނުވަތަ ،މެނިފެސްޓޯއަށް ނުވަތަ ،ގަވާއިދަށް އަސާސީ

 މަސްއޫލިއްޔަތު ތަމްސީލުކުރުމުގެ ޕާޓީ

 އެފަރާތުގެ ނުވަތަ ،ފަރާތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ

 އަތުވެއްޖެ ބަދަލެއް އެއްވެސް އެޑްރެހަށް

) ފަނަރަ( 15 އަންނަތާ އެބަދަލެއް، ކަމުގައިވާނަމަ
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 ލިޔުމަކްުނ ކޮމިޝަންަށ އެކްަނ، ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

  .އަންގަންވާނެއެވެ

        

 އަސާސީ ނުވަަތ ،އެޑްރެހްަށ ނުވަތަ ،ނަމްަށ ޕާޓީގެ  ) ށ(    

 ބަދަލެއް އެއްވެސް މެނިފެސްޓޯއަށް ނުވަތަ، ގަވާއިދަށް

 އެކަން، އަންގާއިރު ކޮމިޝަނަށް އެކަން އައިސްގެން

 ބައްދަލުވުމުގެ ކަނޑައެޅި ބަދަލުކުރުމަށް ތަށްއެގޮ

  . ފޮނުވަންވާނެއެވެ ކޮޕީއެއް ޔައުމިއްޔާގެ ލުސީތަފް

        

 ބުނެފައިާވ ގައި) މ( މާއްދާގެ ވަަނ 9 މިގަވާއިދުގެ  )ނ(    

، މެންބަރުންނާއި އަލަށްވަންނަ ޕާޓީއަށް، ކޮމިޓީން

 ޕާޓީގައި އެއިރަކު އަދި ،މެންބަރުންނާއި ވަކިވާ ޕާޓީން

 އައިޑެންޓިޓީ، އެޑްރެހާއި، ނަމާއި ތިބިމެންބަރުންގެ

 3 ކޮންމެ ލިސްޓެއް އެނގޭ ޢުމުރު، ނަންބަރާއި ކާޑުގެ

 ފޮނުވަން ކޮމިޝަނަށް އެއްފަހަރު މަހަކުން) ތިނެއް(

  .ވާނެއެވެ

        

 ބަދަލެއްގެ ބުނެފައިވާ ގައި) ނ( އާއި) ހ( މިމާއްދާގެ  ) ރ(    

 ޕާޓީގެ ސިޔާސީ، ލިބުމާއެކު ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު

) ފަނަރަ( 15 ގިނަވެގެން އެބަދަލެއް ދަފްތަރުގައި

  .ހިމަނަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
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 އަސާސީ  ނުވަަތ، ނަމްަށ އެޕާޓީގެ ޕާޓީއަކުން  ) ބ(    

 ،ގެންނަބަދަލަކީ މެނިފެސްޓޯއަށް ނުވަތަ ،ގަވާއިދަށް

 އެއްގޮތްވާ އުސޫލުތަކާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މިގަވާއިދުގައި

، ނުވާނަމަ ބަދަލަކަށް ގެނެސްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

) ފަނަރަ( 15 ގިނަވެގެން ލިބޭތާ މަޢުލޫމާތު އެބަދަލުގެ

 ތަމްސީލުކުރުމުގެ އެޕާޓީ، އެކަން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 ކޮމިޝަނުން މީހާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު

 ކޮމިޝަނުން ،އެމީހަކަށް އެކަން. އަންގަންވާނެއެވެ

 އެކަމެއް، ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ފަނަރަ( 15 އަންގާތާ

 ޖެހޭނެ ކުރަން އެޕާޓީއަކުން، އިޞްލާޙުކުރުމަކީ

  .ކަންކަމެވެ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 މައްސަލަ އިންކާރުކުރުމުން

   ހުށަހެޅުން ޝަރީޢަތަށް

 ނުވަތަ ކުރުމްަށ ރަޖިސްޓީަރ ޕާޓީއެއް ދަފްތަރުގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސީ  .18

 ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބަދަލެއް ގެންނަ ޕާޓީއަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ

، އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ކޮމިޝަނުން، ހިމަނައިދިނުމަށް ދަފްތަރުގައި

 ށްހައިކޯޓަ ދެިވހިރާއްޖޭގެ އެމައްސަލައެއް ގުޅޭގޮތުން އެކަމަކާ

  .  ލިބިގެންވެއެވެ އެޕާޓީއަކަށް ޙައްޤު ހެޅުމުގެހުށަ

  
  

  ބާބު ވަނަ 4

  މަނާކުރުން ހަރަކާތްތައް ޕާޓީގެ މާއިއުނިކުރު ޕާޓީއެއް ދަފްތަރުން ޕާޓީގެ ސިޔާސީ
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 އުނިކުރެވޭނެ ދަފްތަރުން

   ހާލަތް

 އުވާލުމަްށ އެޕާޓީއެއް، ގަވާއިދުގައި އަސާސީ ޕާޓީއެއްގެ  ) ހ(  .19

 އުވާލައިފިނަމަ އެޕާޓީއެއް އުސޫލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ އެޕާޓީއެއް ނުވަތަ

 ހައިކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނާކަމެއްކަމުގައި

 ތަފްސީލުތައް ނަމާއި އެޕާޓީއެއްގެ، ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

) ހަތެއް( 7، އުނިކޮށް ދަފްތަރުން ޕާޓީގެ ސިޔާސީ

 ޢާންމުކޮށް އެކަން ކޮމިޝަނުން ތެރޭގައިހުގެދުވަ

  .ނެއެވެއިޢްލާންކުރަންވާ

 15 ނިންމާާތ އެޕާޓީއަކުްނ އުވާލުމަށް ޕާޓީއެއް  ) ށ(    

 އެޕާޓީއެއް، ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ފަނަރަ(

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަމްސީލުކުރުމުގެ

  .އަންގަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އެކަން ހާމީ

 ހަރަކާތްތައް ޕާޓީއެއްގެ

   އެންގުން މަނާކުރުމަށް

 ހިންގުްނ ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތައް ޕާޓީއެއްގެ  ) ހ(  .20

 ސަބަބުތަކުން އަންނަނިވި ،ކަނޑައެޅޭނީ މަނާކުރުމަށް

 ގެދިވެހިރާއްޖޭ ބަންޑާރަނާއިބު، ކާހުރެބަބަސަ

، ބެލުމަށްފަހު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ހައިކޯޓަށް

 ކަނޑައަޅާ އެކަމަށް ހައިކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  .ދަށުންނެވެ ނިޔާއެއްގެ

 ޤާނުޫނ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1      

  .ކަނޑުވާލުން ބާރު އަސާސީގެ

  
 މިނިވަންކަމާއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހި  .2      
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  .އުނިކަންގެނައުްނ ،ސިޔާދަތަށް

 ހިންގަީނ ހަރަކާތްތައް ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ  .3      

 މެދުގައި ފަރުދުންގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ދޭދޭ

 އުފައްދައި ދެކޮޅުވެރިކަން ނަފްރަތާއި

  .ސާބިތުވުން  ކަމުގައި ފެތުރުމަށް

 ޚިލާފަްށ ގަވާއާިދ ޤާނޫނާއި ޕާޓީއަކުން  .4      

، ކުރުމާއި ކަންތައް ގަދަބާރުން

 ،ޢަމަލުތަކާއި ޓެރަރިސްޓް، ބިރުދެއްކުމާއި

 މިލިޓަރީ ޕެރަ ،ޢަމަލުތަކާއި މިލިޓަރީ

 ޖަމާޢަތްތައް އެފަދަ ހިންގުމާއި ޢަމަލުތައް

 ޖަމާޢަތްތަކާ އެފަދަ ހިންގުމާއި އުފެއްދުމާއި

  .ސާބިތުވުން ބަހައްޓާކަން ގުޅުން

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ އްަށ 4 އިްނ 1 މިމާއްދާގެ  .5      

 ކުރަން ނުވަތަ އުޅޭކަން ކަމެއްކުރަން

  . ސާބިތުވުން އުޅުނުކަން

        

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ހަރަކާތްތައް ޕާޓީއެއްގެ  ) ށ(    

، ބަދަލުގައި މަނާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ސަރަޙައްދުގެ

 1 ގެ) ހ( މިމާއްދާގެ  ތެރެއިން ގޮފިތަކުގެ އެޕާޓީގެ

 ޢަމަލުތަކުގެތެރޭން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަށް 5 އިން

 ގޮތްޕެއް ހިންގާ ޢަމަލެއް އެފަދަ ނުވަތަ، ޢަމަލެއްކުރާ
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 ހައިކޯޓްަށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުވާލުމަށްވެސް އެކަނި

  . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

        

 ހައިކޯޓުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަށުްނ ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި  )ނ(    

 1 ގެ) ހ( މާއްދާގެމި ،ކަނޑައެޅެންދެންވެސް ނިޔާއެއް

  ޢަމަލުތަކުގެތެރެއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަށް 5 އިން

 ނުވަތަ ޕާޓީއެއް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުރިކަމަށް ޢަމަލެއް

 ވަގުތީގޮތުން ހަރަކާތްތައް ގޮތްޕެއްގެ ާޕޓީއެއްގެ

 އަމުރު ހައިކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުއްޓުވުމަށް

  . ކުރެވިދާނެއެވެ

      
  

  ބާބު ވަަނ 5

  ބެހޭ މާލީކަންކަމާ

      

 ހޯާދ ތަކެިތ އާއި ފައިސާ

   ފަރާތްތައް

 ސަރުކާރުންނާއި ،ހޯދާނީ ތަކެތި އާއި ފައިސާ ބޭނުނާްވ ހިންގުމްަށ ޕާޓީ  .21

  . އަމިއްލަފަރާތްތަކުންނެވެ

      

 ދޭ ބަޖެޓުން ސަރުކާރުގެ

  ފައިސާ

 ކޮންމެ ،ފައިސާއަކީ ޭދ ބަޖެޓުން ސަރުކާރުގެ ހިންގުމްަށ ޕާޓީ  .22

 ދޫކުރެވޭ ކަނޑައެޅި އެކަމަށް ބަޖެޓުގައި    ސަރުކާރުގެ   އަހަރެއްގައި

 ސަރުކާރުގެ، ފައިސާއަކީ ދޫކުރެވޭ އެގޮތުން އަދި. ފައިސާއެކެވެ

 ޢަދަދަކަށް ދެމެދުގެ އާ  %0.1- 0.2% ބަޖެޓުގެ އަހަރީ

  .ވާންޖެހޭނެއެވެ
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 ކަނޑައަޅާ އަހަރަކު ކޮންމެ، ބަޖެޓުްނ ދައުލަތުގެ ހިންގުމްަށ ޕާޓީތައް  .23  

"  ފާސްވާދުވަހު މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓް   އެއަހަރެއްގެ ފައިސާ

 ޕާޓީތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ގައި"  ދަފްތަރު ޕާޓީގެ ސިޔާސީ

  .ބަހާދޭންވާނެއެވެ މަތިން ތިރީގައިމިވާގުޮތގެ މެދުގައި

 ރައްޔިތުންގެ އަހަރްަށ އްޮތ ކުރިޔްަށ ބަޖެޓް ސަރުކާރުގެ  )ހ(    

 ދިނުމަށް ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ ފާސްކުރާއިރު މަޖިލީހުން

 ސާޅީސް( 40% ޢަދަދުގެ ފައިސާގެ ފާސްކުރާ

 އޭރު ގައި"  ދަފްތަރު ޕާޓީގެ ސިޔާސީ) " އިންސައްތަ

 އެއްވަރަށް ހަމަޔަށް ޕާޓީތަކަށް ކުރެވިފައިާވ ރަޖިސްޓްރީ

  .ބަހާދޭންވާނެއެވެ

        

 ސާޅީސް( 40% ބަޔާންކުރާ ގައި) ހ( މިމާއްދާގެ  )ށ(    
 ހައްޓި( 60% ބާކީއޮތް ބެހުމުން) އިންސައްތަ
 އޮތް ކުރިޔަށް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ) އިންސައްތަ
 ތިބި ޕާޓީތަކުގައި ދުވަހު ފާސްކުރާ ބަޖެޓް އަހަރުގެ

 ރަޖިސްޓްރީގައި ގެކިޮމޝަން( ކަމުގައިވާ ޞައްޙަޢަދަދު
 ނިސްބަތުން ގެ މެންބަރުން)  ސަރޓިފައިޑް ހިމެނޭ

  . ބަހާދޭންވާނެއެވެ

        
 ދެއްވާ ޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ ބަޖެޓުްނ ސަރުކާރުގެ  )ނ(    

 ންގެރައްޔިތު ބަޖެޓް އަހަރުގެ އޮތް ކުރިޔަށް ފައިސާ

 އިލެކްޝަންސް ފާސްވުމަށްފަހު މަޖިލީހުން
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 އެއަހަރުގެ، ޕާޓީތަކްަށ ރަޖިސްޓްރީކާުރ ގައިކޮމިޝަނު

. ނުލިބޭނެއެވެ ފައިސާއެއް ދޫކުރާ ޕާޓީތަކަށް ބަޖެޓުން

 ޕާޓީތަކަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފާސްވުމަށްފަހު ބަޖެޓް

 ބަޖެޓް އަހަރުގެ އަންނަ އެޔާޖެހިގެން ލިބޭނީ ފައިސާ

  .ނެވެފައިސާއިން ދޫކުރާ އެބަޖެޓުން ފާސްވުމަށަްފހު

        

، ޓްރެޜަރްީނ އެންޑް ފިނޭންސް އްޮފ މިނިސްޓްރީ  )ރ(    

 ބަޖެޓް އެއަހަރެއްގެ ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް

 ފުރަތަމަ) ނޫން ބަންދު ސަރުކާރު( ދޫކުރާތާ

 ގައިވާ) ށ( އާއި) ހ( މިމާއްދާގެ ދިހަދުވަހުގެތެރޭގައި

 ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް މިފައިސާ ގޮތުގެމަތިން

  .ދޭންވާނެއެވެ ޕާޓީތަކަށް

      

 ފަރާތްތަކުންޭދ އަމިއްލަ

  ތަކެތި އާއި ފައިސާ

 ދީޭނ ތަކިެތ އާއި ފައިސާ ފަރާތްތަކުްނ އަމިއްަލ، ހިންގުމްަށ ޕާޓީ  .24

  .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އަންނަނިވި ، ކަންކަމަށް އަންނަނިވި

      

 ދައްކަންޖެހޭ މެންބަރަކަށްވުމުން ޕާޓީއެއްގެ  )ހ(    

  .ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފީއަށް މެންބަރުކަމުގެ

        

 ތާއިދުކާުރ ޕާޓީއަށް މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ  )ށ(    

  .ތަކެތި އާއި ދޭފައިސާ ގޮތުގައި ހަދިޔާގެ ފަރާތްތަކުން
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  ހާޯދ ހަރަކާތްތަކުްނ އާމްދަނީލިބެނިވި ހިންގާ ޕާޓީން  )ނ(    

  .ފައިސާ

        

 މުޢާމަލާތްތައް ލިބެނިިވ އާމްދަީނ މުދަލުން ޕާޓީގެ  )ރ(    

  .ފައިސާ ހޯދާ ހިންގައިގެން

        

  . ފައިސާ ހޯދާ ގޮތުގައި ދަރަނީގެ ޕާޓީއަށް  )ބ(    

      

 ފައިސާ ބައެއްފަރާތްތަކުންދޭ

  ނުކުރުން ބޫލުޤަަ

 ޕާޓީއަކުްނ،  ތަކިެތ ފައިސާއާއި ފަރާތްތަކުންލިބޭ އަންނަނިވި  .25

  .ނޫނެވެ ހުއްދަކުރާކަމެއް ބަލައިގަތުމަކީމިގަވާއިދު

 ބިދޭސީ ،ސަރުކާރުތަކުންނާއި ބިދޭސީ ،ބިދޭސީންނާއި ) ހ(    

 ،ތަކުންނާއި އިދާރާ ބިދޭސީ ،ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި

 ފައިސާ ލިބޭ ގޮތުގައި ދޭއެހީގެ ފަރާތްތަކުން ބިދޭސީ

  .ތަކެތި އާއި

 ލިބޭ ގޮތުގައި ދޭއެހީގެ ޖަމާޢަތްތަކުްނ ބައިނަލްއަޤްވާމީ )ށ(    

  .ތަކެތި އާއި ފައިސާ

        

 ޭދ ފަރާތްތަކުްނ ނުވާ ންުނބޭހާމަކުރުމަށް ނަން ) ނ(    

  .ތަކެތި އާއި ފައިސާ ލިބޭ އެހީގެގޮތުގައި

        

 ގޮތުގައި އެހީގެ ތަންތަނުންދޭ ވިޔަފާރި ސަރުކާރުގެ  )ރ(    

  .ތަކެތި އާއި ފައިސާ ލިބޭ
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  . ތަކެތި އާއި ދޭފައިސާ ޮސސައިޓީތަކުން ކޯޕަރޭޓިވް  ) ބ(    

        

 ހޯދުމަްށ ތަކެިތ އާއި ފައިސާ

   ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު

، ހޯދުމަށްޓަކައި ތަކިެތ އެހީއާއި މާީލ ޕާޓީއަކަށް  )ހ(  .26

 އެއްވެސްމީހަކަށް، މަސައްކަތްތަކުގައި އެޕާޓީންކުރާ

 ބާރެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ

 ދައްކައިގެން ބިރެއް ނުވަތަ ،ބޭނުންކޮށްގެން

  .ނުވާނެއެވެ

        

 އެޕާޓްީނ ތަކެތިހޯދުމަށްޓަކައި މާލީއެހީއާއި ޕާޓީއަކަށް  ) ށ(    

 ޚާއްޞަ މީހަކަށް ވަކި ކުރާމަސައްކަތުގައި

 ނުވަތަ ،ހޯދައިދޭނެކަމުގެ އިމްތިޔާޒުތަކެއް

 ހުށަހެޅުމެއް ގެކަމު ހޯދައިދޭނޭ  އްްޒާތީފައިދާތަކެ

  .ނުވާނެއެވެ ހުށަހަޅައިގެން

  
  

  ބާބު ވަނަ 6

  ޒިންމާބެލެހެއްޓުމުގެ ހިސާބުތައް ފައިސާގެ

        

 ވަކި ބަލަހައްޓާނެ ފައިސާ

   ކަނޑައެޅުން މީހަކު

 ބަލަހައްޓާނެ ކަންކަްނ ފައިސާގެ އެޕާޓީއެއްގެ ،ޕާޓީއަކުންވެސް ކޮންމެ  .27

 އަންނަނިވި އެމީހަކު އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ އްޔަނުއަަ މީހަކު ވަކި

  .އުފުލަންވާނެއެވެ ޒިންމާތައް

 ހިސާބުތައް ތަކެތީގެ އާއި ފައިސާ ލިބޭ ޕާޓީއަށް )ހ(    
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  .ބެލެހެއްޓުން

        

  .ބެލެހެއްޓުްނ ހިސާބުތައް ޚަރަދުގެ ކާުރ ޕާޓީއަކުން  )ށ(    

        

 ހިސާބުތައް ފައިސާގެ

   ބެލެހެއްޓުން

 ކާުރ އެޕާޓީއަކްުނ، އާމްދަނީއާއި ލިބޭ ޕާޓީއަކްަށ ކޮންމެ ) ހ(  .28

 އެޕާޓީއަކުން، ހިސާބުތައް ތަފްސީލު ގެރަދުޚަ

  .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

        

 ތަފްސީލުތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މިމާއްދާގެ  ) ށ(    

، ދަދާއިއަަ ތަކެތީގެ އާއި ފައިސާ ލިބުނު ތެރޭގައި

 އާއި އެފައިސާ، ތަނަކާއި ލިބުނު ތަކެތި އާއި އެފައިސާ

 ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާ، ގޮތަކާއި ލިބުނު ތަކެތި

 އިތަފްސީލާ ގޮތުގެ ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާ، ދަދާއިއަަ

  .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޤްޞަދު

        

 ކޮމިޝަނަްށ ،ލިޔެކިޔުމަކީ ހިމޭެނ ޚަރަދުތައް ޕާޓީއެއްގެ  ) ނ(    

  . ލިޔެކިޔުންތަކެކެވެ ބެލިދާނެ ވަގުތެއްގައިވެސް ކޮންމެ

 ދުވަހުގެ) ނުވަދިހަ( 90 ގިނަވެގެްނ ނިމާޭތ އަހަރެއް މީލީާދ ކޮންމެ  .29   ހުށަހެޅުން ރިޕޯޓު އޮޑިޓް

 އާއި ފައިސާ ލިބުނު ޕާޓީއަށް ތެރޭގައި އަހަރުގެ ނިމުނު އެ، ތެރޭގައި

 އެފައިސާ، ތަނަކާއި ލިބުނު ތަކެތި އާއި އެފައިސާ، ދަދާއިއަަ ތަކެތީގެ
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 ފައިސާ، ދަދާއިއަަ ދުކުރެވުނުޚަ ފައިސާ، ގޮތަކާއި ލިބުުނ ތަކެތި އާއި

 ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓް ހިމެނޭ މަޤްޞަދު ތަފްސީލާއި ގޮތުގެ ޚަރަދުކުރެވުނު

  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް

        

 ޚަރުަދ އާމްދަނީއާއި
  އެނގުން މެންބަރުންނަށް

 ޕާޓީގެ، ޚަރަދަކީ ކުރާ ޕާޓްީނ އާމްދަނީއާއި ލިބޭ އްަށ ޕާޓީ  .30
 ލިބިގެންވާ ހައްޤު އެނގުމުގެ ވެސް ހުރިހާމެންބަރުންނަށް

  . މަޢުލޫމާތެކެވެ
      

 ތަކެިތ އާއި ފައިސާ

 ހިސާބު ހޯދުމުގައާއި

 ގަވާއިދާ ބެލެހެއްޓުމުގައި

  ޚިލާފުވުން

 ގޮތަކަްށ ޚިލުާފ މިގަވާއާިދ ޕާޓީއަކުްނ އެއްވެސް  )ހ(  .31

 އާއި ފައިސާ އެ ދައިފިނަމަހޯ ތަކެތި އާއިފައިސާ

 މިންވަރަކުން ބޮޑުނޫން ވުރެ ދެގުނައަށް އަގުގެ ތަކެތީގެ

  .ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ އެޕާޓީއެއް

        

 ހިސާބުގެ އެއްގޮތްަށ މިގަވާއާިދ ޕާޓީއަކުން އެއްވެސް )ށ(    

 ނުވަތަ ،ނަމަ ނުބަލަހައްޓައިފި ލިޔެކިޔުންތައް

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް ދަށުން މިގަވާއިދުގެ

 ،ނުވާނަމަ ޅާފައިހަަހުށަ ރިޕޯޓެއް ބެހޭ މާލީކަންތައްތަކާ

 -/50,000 އާއި ރުފިޔާ) ވިހިހާސް( -/20,000

 ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ފަންސާސްހާސް(

  .ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ ޕާޓީއެއްއެ
       

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގައި) ށ( އާއި) ހ( މިމާއްދާގެ  ) ނ(    
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 އެޕާޓީއެއްގެ، އިތުރްަށ ކުރުމުގެ ޖޫރިމަާނ ޕާޓީ ދަދުންއަަ

 -/5,000، މީހަކު އިސް ވާލުވެހުރިހަަ އެކަމާ

) ދިހަހާސް( -/10,000 އާއި ރުފިޔާ) ފަސްހާސް(

  .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ ދަދަކުންއަަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

  
  

  ބާބު ވަަނ 7

  ތައްމިންގަނޑު ސުލޫކީ

      

 ޕާޓީތަކްަށ މެންބަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޕާޓީގެ ޕާޓީތަކުންނާއި  .32   ތަބާވުން މިންގަނޑުތަކަށް ސުލޫކީ

 މިންގަނޑުތަކަށް ސުލޫކީ އަންނަނިވި، ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކޮށްދޭ

  . ކަމެކެވެ ލާޒިމްކުރާ މިގަވާއިދު ތަބާވުމަކީ

            

، ނިސްބަތްވީާތ އްދަކްަށހަަސަަރ ވަކި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ) ހ(    

 ނުވަތަ ،ވާހަކަދައްކާތީ ވައަކުންބަހުރު ވަކި ނުވަތަ

 ވަކި ނުވަތަ، އުޅޭތީ މަޒްހަބަކަށް ވަކި އިސްލާމްދީނުގެ

 ފިތުނައާއި މެދުގައި މީހުންގެ، އެއީ ،ޖިންސަކަށްވާތީ

 ސަބަބެއްކަމަށް  އޮތް އުފެއްދުމަށް ރުޅިވެރިކަން

 ރުޅިވެރިކަމާއި ބިނާކޮށް މައްޗަށް އެކަންކަމުގެ، ބަލައި

 މެދުގައި ރައްޔިތުންގެ އާންމު ފިތުނަވެރިކަން

 ޕާޓީއަކުން އެއްވެސް ފެތުރުމަށް އުފައްދައި

  .ރުންމަސައްކަތްނުކު
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 އުފަންވެފައާިވ އްދަކްަށހަސަރަ ވަކި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ށ(    

 ނުވަތަ ،ޖިންސަކަށްވާތީ ވަކި ނުވަތަ، ކަމަށްޓަކައި

 އުޅެމުންދާ މަޒްހަބަކަށް ވަކި ދީނުގެ އިސްލާމް

 ވާހަކަދައްކާ ބަހުރުވަޔަކުން ވަކި ނުވަތަ ،ކަމަށްޓަކައި

 ނުދިނުމަށް ނުވަތަ ދިނުމަށް ވޯޓު އެއީ، ކަމަށްޓަކައި

  .  ހުށަނޭޅުން ބަޔަކަށް ސަބަބެއްކަމުގައި އޮތް

        

 އެޕާޓީއެއްގެ     ،ފާޑުކިޔުމުގައި ޕާޓީތަކްަށ ސިޔާސީ  )ނ(    

 ،ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި

 ކޮށްފައިވާ އެޕާޓީން ކުރިން، މެނިފެސްޓޯތަކާއި

 މައްޗަށް ކަންކަމުގެ ކުރަމުންދާ މިހާރު، ކަންކަމާއި

 ވެރިންނާއި ޕާޓީތަކުގެ،  ފާޑުކިޔުމާއި އެކަނި

 މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީތަކަށް މެންބަރުންނާއި

  .ފާޑުނުކިޔުން ކަންކަމަށް ދިރިއުޅުމުގެ އަމިއްލަ

 ނުވަތަ މައްޗްަށ ތުހުމަތުތަކުގެ ނެތް ސާބިތުކޮށްދެވެން  ) ރ(    

 ގޮތަކަށް ފަދަ އޮޅިގެންދާ ހަޤީޤަތް ކަމެއްގެ ހިނގާދިޔަ

 ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން ޕާޓީއަކާ އެއްވެސް

 ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން މެންބަރަކާ

  .  ކިޔުންނުފާޑު ބެހޭގޮތުން ފަރާތަކާ މަސައްކަތްކުރާ

        

 ކުޅިވަުރ ،ހަސްފަތާލުތަކާއި، މިސްކިތްތަކާއި  ) ބ(    
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 ޢާއްމު ތަކުގެޕާޓީ ސިޔާސީ، ދަނޑުތަކަކީ

 ތަންތަނަށް ބާއްވާ ޙަރަކާތްތައް، އްދަލުވުންތަކާއިބަ

  . ނުހެދުން

        

 ހުއަްދ ގަވާއިދަކުން ނުވަަތ އެހެންޤާނޫނަކުން  )ޅ(    

 ދާންތަކަކީމައި އާއްމުމަގުތަކާއި، ނުކުރާހާހިނދަކު

 ޙަރަކާތްތައް، ބައްދަލުވުންތަކާއި އާއްމު ސިޔާސީޕާޓީގެ

  .ނުހެދުން ބާއްވާތަންތަނަށް

        

 އިންތިޚާބާބެހޭ، ބިރުދެއްކުމާއި ،ރިޝްވަތުދިނުމާއި  )ކ(    

 ގަވާއިދުގައި ހެދިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ ޤާނޫނާއި

 އެއްވެސް މިއިން، ކަންކަމާއި މަނާކޮށްފައިވާ ކުރުން

  .ނުކުރުން ކަމެއް

        

 އެޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ، މެންބަރުްނ ޕާޓީއެއްގެ އެއްވެސް  )އ(    

 ހިންގަމުންގެންދާ ޕާޓީއަކުން އެހެން ބަޔަކު ތާއީދުކުރާ

 އެބައްދަލުވުމަށް، ހާޒިރުވެ ބައްދަލުވުމަކަށް

  . ނުކުރުން ޢަމަލެއް ފަދަ ހުރަސްއެޅޭ

        

، ޕޯސްޓަރުތަކާއި ބަހައްޓާ ޕާޓީއަކުން އެއް  )ވ(    

 އެހެން އެއްޗެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ޕާޓީއެއް، ނިޝާންތަކާއި

  .    ހަލާކުނުކުރުން، ނައްޓައި ޕާޓީއަކުން
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 ބާއްވަމުނާްދ ބައްދަލުވުމެއް ޕާޓީއަކުން އެއް  ) މ(    

 ޕާޓީއަކުން އެހެން، ދިމާކޮށް އެވަގުތަކާ، ތަނެއްގައި

  . އިންތިޒާމުނުކުރުން ބައްދަލުވުމެއް

        

 އެޕާޓީއެއްގެ ނުވަަތ ޕާޓީއެއްގެ އެއްވެސް  ) ފ(    

 މީހެއްގެ ތާއިދުކުރާ އެޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ

 ރަމްޒުކޮށްދޭ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ،ލޯގޯއެއް، ނިޝާނެއް

 އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ގެއެއްގައި މީހެއްގެ، އެއްޗެއް

 އެތަނެއްގެ ،ހަރުކުރާނަމަ ބިމެއްގައި ނުވަތަ

  .ހޯދުން ހުއްދަ ވެރިފަރާތުގެ

        

 ބައްދަލުވުމެއް ންމުއާާ ތަނެއްގައި އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން  ) ދ(    

) ހަތެއް( 7 ބޭއްވުމުގެ އެބައްދަލުވުމެއް، ނަމަބާއްވަނީ

، ތަނަކާއި ބާއްވާނެ އެބައްދަލުވުމެއްް، ކުރިން ދުވަހުގެ

 މްަޤޞަދު އެބައްދަލުވުމެއްގެެ، ގަޑިއަކާއި

 ފުލުހުންގެ ކޮޕީކޮށް ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް

 ޞުލްޙަ އެތަނެއުްގައި އަންގައި އިދާރާއަށް

 އިންތިޒާމުތައް ބެލެެެހެއްޓުމުގެ މަސަލަސްކަން

 ބާއްވާކަން ބައްދަލުވުމެއް ޕާޓީގެ އަދި. ހަމަޖެއްސުން

  ކާހުރެސަބަބަ އެއްވެސް އެންގުމަށްފަހު

 ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުބޭއްވޭގޮތް އެބައްދަލުވުމެއްް
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 ފުލުހުންގެ ކޮޕީކްޮށ ކޮމިޝަންަށ އިލެކްޝަންސް

 ލިޔުމަކުން އަވަހަކަށް ވީއެންމެ އެކަން އިދާރާއަށް

  .އެންގުން

        

) ދ( މިމާއްދާގެ ސަބަބުްނ ްސވުމުގެގޯ މޫސުން  )ތ(    

 ނުބޭއްވޭކަން ބައްދަލުވުމެއްް ގަައިވާގޮތުގެމަތިން

 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި 48 ކުރިޔަށްއޮތް ،އަންގާއިރު

، ގަސްދުކުރާާނަމަ ބާއްވަން އަލުން އެބައްދަލުވުމެއްް

 ބަޔާންކޮށް ގަސްދުކުރަާކން ބާއްވަން އެބައްދަލުވުމެއްް

 ގަޑި ތަނާއި ބާއްވާނެ އްްއެބައްދަލުވުމެ

 ގަޑިއެއްގައި ތަނަކާއި އެންގި އެ ،ފައިވާނަމައަންގާ

  .އްވިދާނެއެވެބޭ އެބައްދަލުވުމެއް

 އެތަނެއްގައި ،ވަގުުތ ހިނގަމުނާްދ ބައްދަލުވުމެއް  )ލ(    

 ފުލުހުުންގެ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސުލްޙަަމަސަލަސްކަން

 ބައްދަލުވުމަކަށް ޕާޓީއެއްގެ ،ހޯދުމާއި އެހީތެރިކަން

 އޮތް އެތަނެއްގައި ނުވަތަ ގޯނާކުރާ ނުވަތަ އުނދަގޫކުރާ

 ނުވަތަ މީހަކާ މަސައްކަތްކުރާ ނަގާލުމަށް ިއންތިޒާމް

  .ނޭޅުން ފިޔަވަޅު އަމިއްލައަށް ބަޔަކާމެދު

        

 ތަންތަން ނުބޭއްޭވ އެއްވުްނ ޕާޓީގެ ސިޔާސީ މަގުތަކަކީ  )ގ(    

 ންމުއާ ބާއްވާ ޕާޓީއަކުން ވުމާއެކު ކަމަށް
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 މަގުމައްޗްަށ ވާހަކަތައް ދައްކާ ބައްދަލުވުމެއްގައި

 އެއްވެ މީހުން މަގުމައްޗަށް، ހުރުމުން އިވޭގޮތަށް

 ބައިވެރިވަމުންދާގޮތް އޭގައި އަދި އަޑުއަހާ

، ލަތެއްގައިހާާ ނުވަތަ ތަނެއްގައި މެދުވެރިވެދާނޭ

 ނުއިވޭ އަޑު މަގުމައްޗަށް ވާހަކަ ދައްކާ ބައްދަލުވުމުގައި

  .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމްތައް ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތަށް

        

 ބައްދަލުވުމެއްގައި ންމުއާާ ބާއްވާ ޕާޓީއަކުން  )ޏ(    
  .ނުބެހެއްޓުން ތާޅަފިލި އަމާޒުވާގޮތަށް މަގުމައްޗަށް

 މުވައްޒަފުން ސަރުކާރުގެ

 ފައިދާ އިޒުޖާނާ މަޤާމުގެ

  ނުހޯދުން

 ސަރުކާުރ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިްނ މެންބަރުންގެ ޕާޓީއެއްގެ  .33

 އޮފީހަކުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ އޭނާ، މުވައްޒަފަކު ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވާ

 ނުވަތަ ގުޅިގެން ކުރާކަމަކާ ނުވަތަ ކުރާކަމަކުން ތަނަކުން ނުވަތަ

 ޕާޓީއަށް ވާނިސްބަތް ނާއޭ ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާ އެމުވައްޒަފެއްގެ

  .ހޯދައިދީގެންނުވާނެއެވެ ނުވަތަ ހޯދައިގެންފައިދާއެއް ނާޖާއިޒު

      

 ޕާޓީގެ އަށާއިދާފައި އަމިއްލަ

 ސަރުކާރުގެ ފައިދާއަށް

  ބޭނުންނުކުރުން ތަކެތި

 ސަރުކާުރ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިްނ މެންބަރުންގެ ޕާޓީއެއްގެ  .34

 އެއްޗެއް އެއްވެސް ސަރުކާރުގެ، މުވައްޒަފަކު ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވާ

، ފައިދާއަށްޓަކައި އަމިއްލަ ،މުވައްޒަފެއް އެހެން ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ

، ފައިދާއަށްޓަކައި ޕާޓީއެއްގެ ނިސްބަތްވާ އެމީހަކު ނުވަތަ

 މުވައްޒަފެއްގެ ސަރުކާރުގެ އަދި. ނުވާނެއެވެ ބޭނުންކޮށްގެން

 އެހެން ސަރުކާރުގެ ލައްވައި މުވުއްޒަފަކު އެ، ރަސްމީގަޑީގައި
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 އެމީހަކު ނުވަަތ، ފައިދާއަށްޓަކައި އަމިއްަލ މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް

 މަސައްކަތެއް އެޕާޓީއެއްގެ، ފައިދާއަށްޓަކައި ޕާޓީއެއްގެ ނިސްބަތްވާ

  .ކުރުވައިގެންނުވާނެއެވެ ކަމެއް ނުވަތަ

      

 އިމާރާތެއް ސަރުކާރުގެ

 އަކުންއެއްޕާޓީ ހަމައެކަނި

  ބޭނުންނުކުރުން

 ގެއެއްޕާޓީއްއެ ހަމައެކަިނ ،އިމާރާތެއް އެއްވެސް ސަރުކާރުގެ  .35

 އެފަދަ، ހަމަނުޖެއްސުމާއި ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ބައްދަލުވުންތަކަށް

 ،ބާއްވާކަމަށްވާނަމަ ބައްދުލުވުންތަކެއް ގެއެއްޕާޓީ އެއް ތަނެއްގައި

 އެތަނުގައި ޓީތަކަށްވެސްއެޕާ، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޕާޓީތަކުން އެހެން

  .އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި ފުރުޞަތު ބޭއްވޭނެ ދަލުވުންބައް

      

 
 

  ބާބު ވަނަ 8

  ކަންކަން އެހެނިހެން

      

  :ހިނދަކު ނުވާހާ ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހްެނ މިގަވާއިދުގައި  .36  މާނަ

      

    
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް"

 ގޮތުގެމަތިން ބުނެފައިވާ އަސާސީގައި ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

  .ކޮމިޝަނަށެވެ އިލެކްޝަންސް އުފައްދާފައިވާ
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 ނުވަތަ، އުފައްދައި ދަށުން މިގަވާއިދުގެ، ބުނެފައިއެވަނީ ކަމަށް" ޕާޓީ"

  .ޕާޓީއަށެވެ ސިޔާސީ ހިންގާ

، އުސޫލުތަކާއި ޕާޓީގެ، ބުނެފައިއެވަނީ ކަމަށް" މެނިފެސްޓޯ"

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރުމަށް ފަރާތުން ޕާޓީގެ، ސިޔާސަތުތަކާއި

  .ކަންތައްތަކަށެވެ ޤަސްދުކުރާ ކުރުމަށް ކަންތައްތަކާއި

 

، ބުނެފައިއެވަނީ ކަމަށް "މީހުން ހުށަހަޅާ އުފެއްދުމަށް ޕާޓީ"

 އުފެއްދުމަށް ޕާޓީއެއް ސިޔާސީ ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 6 މިގަވާއިދުގެ

  .މީހުންނަށެވެ ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންކޮށް ޝައުޤުވެރިވާކަމަށް

 
  

" ފަރާތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަމްސީލުކުރުމުގެ ޕާޓީ"

 ކުރަންޖެހޭ ދުވަހަށް ދުވަހުން ޕާޓީގެ، ބުނެފައިއެވަނީ ްށމަކަ

 ޕާޓީ، އުފުލުމަށާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް

 3 ގެ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގަވާއިދުގެ މި ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި

 އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށް މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ

  .މީހާއަށެވެ

 
  

، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ބައްދަލުވުން ބާއްވާ އުފެއްދުމަށް ޕާޓީ"

  .ބައްދަލުވުމަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 8 މިގަވާއިދުގެ

  

 ދާގެންްކުރަމުން ޙާޞިލު ތަޢުލީމު މަދަަރުސާތަކުގައި ސްކޫލް ސާނަވީ" 
 ސްކޫލް އާއިހަމައަށް 12 ގްރޭޑް ބުނެފައިއެވަނީ ކަމަށް" ދަރިވަރުން
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 .ދަރިވަރުންނަށެވެ ކިޔާަވ މަދަރުސާތަކުގައި

  

 ބޭނުންމީހަކަށް ބުނެފައިއެވަނީ ކަމަށް"  ބައްދަލުވުން ންމުއާާ" 
 . މަށެވެބައްދަލުވު ބާއްވާ  ހުޅުވާލައިގެން ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް

 ވަސީލަތެއް ހުރިހާ އަޑުގަދަކުރާ ބުނެފައިއެވަނީ ކަމަށް" ތާޅަފިލި"
 .ހިމެނޭގޮތަށެވެ

 ގިނަނަމުގެ ތަންތާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެކަހެރިނަން މިގަވާއިދުގައި

 އެކަހެރިނަން ތަންތާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގިނަނަން އަދި ގޮތުގައި

 .މާނަކުރެވިދާނެއެވެ ދަޭހވާގޮތަށް

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު ތަމްސީލުކުރުމުގެ ޕާޓީ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ލިޔުންތަކާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން ފަރާތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ

 ދީފައިވާ އޮފީސްކަމަށް މައި ޕާޓީގެ ދުަށން މިގަވާއިދުގެ، އެންގުންތައް

 އެފަރާތަށް މަޤްޞަދަށްޓަކައި މިގަވާއިދުގެ ންމުފޮނުވު އެޑްރެހަށް

  .ބެލެވޭނެއެވެ ފޮނުވުނީކަމަށް

 

 ކަންތައް ބުނެފައިވާ ކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުން މިގަވާއިދުގައި
 އޮފީހުގެ ގެކޮމިޝަން ވާލުކުރައްވާހަަކުރުމާ އެކަންތައްތައް ކޮމިޝަނުން
 މަޤްޞަދަށްޓަކައި ދުގެމިގަވާއި އެކަމެއްކުރީ ކުރުމުން ވެރިއަކު

  .ބެލޭނެއެވެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން

 ތަކެތި ކުރުމަށާއި ކަންތައްތައް އެކިއެކި ބުނެފައިވާ މިގަވާއިދުގާ
 ބަންދު ސަރުކާރު  ގުނުމުގައި މުއްދަތުތައް ދީފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް
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  .ނުހިމެނޭނެއެެވ ދުވަސްތަކެއް

 ----------------------------------------  

 2005 ޖޫން 05

 1:ޖަދުވަލު

c 

  

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
  މާލެ،

  ދިވެހިރާއްޖެ
  މުސިޔާސީޕާޓީ އުފެއްްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ

  

  ..............................................................................:ނަން އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާޕާޓީގެ  -1

  .............................................................:......ވަގުތީ އެޑްރެސްޕާޓީގެ  އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ                  -2

ގޮތުން ވަގުތީގޮތުން މުޢާމަލާތު ކުރަންޖެހޭ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ގުޅޭޭއުފެއްދުމަށް ގަސްދު ކުރާ ޕާޓީއާ   -3

  ...........................................................................................:......ނަަންބަރު

  

  ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާމީހާގެ -4

  ....................................................................................:...ފުރިހަމަނަން) ހ(            

  ..................................................................................:..ދާއިމީ އެޑްރެސް) ށ(            

  ........................................................................................:...ޖިންސް) ނ(            

  ..................................................................:.........އާއި އުމުރު) މީލާދީ(އުފަން ތާރީޚް                   -5

  ............................................................:.....ޑު ނަންބަރުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ                   -6

  ...................:......ނަންބަރު ފޯނު...........................:.................މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް                   -7

  ..................................................................:............ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތ8ް-                    

  .....................................................:.........އަދާކުރާނަމަ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ނަންއެއް ވަޒީފާ                    -9

  .....................................................................:.................ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން                  -10

  

....................142  

....................200  
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  :ސޮއި             

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

  ......................................................................:.....................................ރަސްމީ ބޭނުމަށް

  :ފޯމު ނަންބަރު*

 2:ޖަދުވަލު

c 

  
  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

  މާލެ،

  ދިވެހިރާއްޖެ

  

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ސިޔާސީ ޕާޓީ

  
  ........................................................................................ޕާޓީގެ ނަން -1

 ...............................................................................:....ޕާޓީގެ އެޑްރެސް -2

  .................................................................................:....ފޯނު ނަންބަރު

  .............................................................................:.....ފެކްސް ނަންބަރު

  

  :ޕާޓީތަމްސީލު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލު ކޮށް ފައިވާ މީހާގެ -3

  ..............................................................................:.......ފުރިހަމަނަން )1(

 ...................................................................................:ދާއިމީ އެޑްރެސް     

  .......................:...ފޯނު ނަންބަރު.............................:.......މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

  .....................................................................:......ނަންބަރުއައިޑެންޓިޓީކާޑު 

  

  :.....................................................................................ފުރިހަމަނަން )2(

 :...................................................................................ދާއިމީ އެޑްރެސް    

  .:..........................ފޯނު ނަންބަރު:....................................މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

  ..................................................:..........................އައިޑެންޓިޓީކާޑު ނަންބަރު
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  .:.....................................................................................ފުރިހަމަނަން )3(

 ..:.................................................................................ދާއިމީ އެޑްރެސް    

  ..:..........................ފޯނު ނަންބަރު:....................................މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

 .:...........................................................................އައިޑެންޓިޓީކާޑު ނަންބަރު

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު މްސީލުކުރުމުގެތަޕާޓީއަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިފޯމާއެކު ޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީމީހުންގެ އައި ހަވާލުކޮށްފައިވާޕާޓީ ތަމްސީލު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު : ނޯޓް
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  ށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙު "2005ޕާޓީގެ ގަވާއިދު ސިޔާސީ"            

  
  އިޢުލާނުން 10-ޑީ/36/2005:    ނަންބަރު   އެފެއާޒުގެ  މިނިސްޓްރީއޮފް ހޯމް    ގައި  2005ޖޫން  19

  އިޢުލާނުން 31/2005  :އޮފީހުގެ ނަންބަރު  އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ  ކޮމިޝަނަރ  ގައި 2005އޯގަސްޓު  23

  އިޢުލާނުން  15/2005  :އޮފީހުގެ ނަންބަރު  އިލެކްޝަންސްގެގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް  2005ޑިސެންބަރު  08

  އިޢުލާނުން 38ސީ -/5/2006   :ގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 2006 މެއި 08

  އިޢުލާނުން  38ސީ-/6/2006   :ގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 2006ޖޫން  15

  އިޢުލާނުން 38ސީ- /18/2006:ގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 2006ނޮވެންބަރް  18

  އިޢުލާނުން   38ސީ- /65/2006ގައި   އިލެކްޝަންސް  ކޮމިޝަންގެ  ނަންބަރު    2008ސެޕްޓެމްބަރު  16

  ސިޓީ   32-ޑީ/38/ 1/2009ނަންބަރު        އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެގައި     2009 ެޖުނައރީ  18

        


