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 1/2013ނަންބަރު  ލު ބި

 

 

 ބިލު  ޕާޓީގެ  ސިޔާސީ 

 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 

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

 މެންބަރުކަމާއި، ޕާޓީގެ  ޕާީޓގެ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ހިންގުާމއި،

މުދަލާއި ފައިާސ  ޕާޓީއަށް ، ނަމުގައި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމާއި

ބެލެހެއްޓުމާިއ، މުދަލާއި  ފައިސާ ޕާޓީގެ މުދަލާއި  ،ހޯދުމާއި

އުވާލުމާ، މިަކންކަމުެގ  ޕާޓީ ފައިސާއިން މުޢާމަލާތުކުރުމާއި،

އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުމާިއ،  ޕާޓީތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތައް 

 ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

 ޤާނޫނު" ެއވެ. "ސިޔާީސ ޕާޓީގެމި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ  (ށ)  

 

ަވކި  ރަޖިސްޓަރީވެަފިއވާ ،ރަްއޔިތުްނގެ ބަޔަކު  ،ސިޔާސީ ޕާޓީައކީ (ހ)  .2 ތަޢާރުފު  ޕާޓީގެ  ސިޔާސީ 

ގޮުތގަިއ،  އެބައިމީހުންގެ އަމިއްަލ  ްއގެ އެއަިއޑެންޓިޓީެއއް އޮތް ބަ

ސުލްަޙވެރިކަމާެއކު، ީދމުޤްރާތީ  ،އިޚްތިޔާރާިއ މިނިވަންކަުމގައި 
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ދާނުގަާޔިއ ހަމަތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުެގމަތިން، ސިޔާސީ މައި

 ަބއިވެިރެވއުުޅމަށާއި، ،ޙަަރކާތްތެރިވެ ސިޔާސީކަންކަުމގައި

ނޫނުައސާސީަގިއ ޤާރައްޔިތުންެގ ވޯޓުން މީހަުކ އިންތިޚާބުކުރުމަށް 

ޕާޓީގެ ނަމުގަިއ  ނޫނުގައި ބުނެފައިާވ އިންތިޚާބުތަކަށް،ޤާނުވަތަ 

އެ ކެންޑިޑޭޓުންނަްށ ތާއީދު  ކުރިމަތި ލެއްުވމަށާއި،ކެންޑިޑޭޓުން 

މި  ،ހޯދުމަށާއި، އެ ކެންޑިޭޑޓުން ހޮވުމަށް މަސައްކަތް ކުުރމަށް

ޮކށްގެން މި ރަޖިސްޓަރީ ،ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން އުފައްދައި

ގޮތުގެމަތިްނ ހިންގާ  ޤާނޫނާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތްވާ

 ޖަމާޢަތެކެވެ.

އެ ޕާީޓ އެްއގެ  ،ރަކާތްތަކަކީ ޙަނަމުަގއި ހިންގޭ  ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ (ށ)  

މަލުކަމުގައި ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާނެއެެވ. އަދި، ޤާނޫނުެގ ދާއިރާެގ ޢަ

އްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ ހިންގާ އެ  ތެރޭގަިއ، ޤާނޫނުގެ ހަމަަތކާ

ޞައްަޙ ގާ ޤާނޫނުގެ ަނޒަރުަގިއ ޕާީޓގެ ނަމުަގިއ ހިން ލަކީ، އެޢަމަ

 މަލުކަމުގައި ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާނެއެވެ.ޢަ

 

ސިލުކުރުމުެގ ފައްދަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ޙާޕާޓީެއއް އުސިޔާސީ  (ހ)  .3 ބޭނުން  ޕާޓީތަކުގެ  ސިޔާސީ 

 ބޭނުމުގައެެވ.

ވެރިކަމުެގ ނިޒާުމގެ ތެރެއަްށ ރައްޔިތުްނގެ ބޭނުންތަާކިއ  )1(   

 ން؛ޝުޢޫރުތައް ވާޞިލުކުެރވޭނެ ގޮތް ހެދު

ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާާލިއ ފިކުރު މިނިވަންކަާމއެުކ  )2(   

 ބައްޓަންކުރުމަށް ޖާގަ ދިނުން؛

 ން؛ތަފާތު ވިސްނުންތަކަށް ސިާޔސީ މައިދާނުގައި ާޖގަ ދިނު )3(   

ޚިޔާލު ތަފާތުވުމާއެުކވެސް ެއކީ އެއް ަބއެްއގެ ގޮުތަގިއ  )4(   
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 ން؛ދިވެހި ޤައުމު ދެމިއޮތުމަށް ބާރުއެޅު

ޤައުމުގެ ސިޔާީސ ޙަޔާުތަގއި ވީހާވެްސ ގިަނ ބަޔަުކ  )5(   

 ން؛ބައިވެިރވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނު

ދައުލަތުގެ އެިކއެކި ކަްނަކން ހިންގާނެ މީހުންނަށް  )6(   

 ން؛ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނު 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބާްއާވ  )7(   

ާޕޓީތަކުގެ ނަުމގައި ވާދަކުެރވޭެނ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ިސޔާސީ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން؛ އަދި 

) ވަނަ ނަންބަރުެގ 7) ވަނަ ނަްނބަރުން (1މި އަކުުރގެ ( )8(   

ަރއްޔިތުންާނިއ ގެންާވ ކަންކަމުގައި ބަޔާންކުރެވި ނިޔަލަށް 

 ުގޅުވައިދިނުން.ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތއް 

އެ ޕާޓީގެ އަސާީސ  ،މަޤްޞަދުތައްެވސް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ  (ށ)  

 ަކނަޑއެޅި ބަޔާްނވެފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.ގަާވއިދުަގއި 

 

 ޤާނޫނީ  ޕާޓީތަކުގެ  ސިޔާސީ 

 ޙައިޘިއްޔަތު 

ވުމުން، ެއ ން ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް ރަޖިްސޓަރީނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިޤާމި   .4

ޕާީޓގެ ފަރާތުްނ އިންތިޚާބުތަކަށް  ނަމުގަިއ، ޕާޓީއަކީ، ޕާޓީ ރަޖިސްޓަީރވެަފއިވާ 

އި، އެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާީއދު ހޯދުމާކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލެްއވުމާިއ، އެ 

ރާއްޖޭެގ އެހެްނ  ނޫނާއި ޤާކެންޑިޑޭޓުން ޮހވުމަށް މަސަްއކަތް ކުރުމާިއ، މި 

 އިދުަގިއވާން، ޕާޓީގެ އަސާީސ ގަވާ ގޮުތގެމަތި ނޫނުތަކާ އެްއގޮތްވާޤާ

ދަޢުވާލިބިގަތުމާިއ،  ،ހިްނގުމާއި، އަމިްއލަ ނަމުގައި ދަޢުާވކުރުމާއި ކަންތައްތައް 

 ނޫނު ހުއްދަކުރާޤާ  ،ފައިސާާއއި އުފުލޭމުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ޕާޓީއަށް

ނޫނު ޤާން ހޯދުމާއި ލިބިގަުތމާއި،  ޕާޓީގެ ފައިާސއާއި މުދަލުން ގޮތުގެމަތި

ލިބިގެންާވ  ޤުއްޙަކަމުގެ ން  މުޢާމަލާތު ކުރުމާއި، މިކަންގޮުތގެމަތި ހުއްދަކުރާ
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 .ޝަޚްޞެެކވެ ނޫނީޤާވަކި 

 

 ޙައްޤުތަކާއި  ޕާޓީތަކުގެ  ސިޔާސީ 

 އިމްތިޔާޒުތައް 

 އަންނަނިވި ޙައްޤުަތކާއި އިމްތިޔާޒުތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ިލބިގެންެވއެވެ.  .5

މިނިވަންކަމާއި ަރއްކާތެރިކަާމެއކު ސިާޔސީ ޙަރަކާްތ ހިންގަިއ އެފަަދ  (ހ)  

 ޙަރަކާތުަގއި ބަިއވެރިވުން.

ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ އެހެން ިސޔާސީ ޕާޓީތަކާ މުޢާމަލާތުކޮށް ގުޅުްނ  (ށ)  

 ބަދަހިކުރުން.

 އެްއވެުއޅުމާއި ޚިޔާލުފާުޅކުރުން. (ނ)  

މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަުރ ފެތުރުމުެގ  ،ނޫސް މަޖައްލާ ޝާއިޢުކުރުާމއި (ރ)  

 ސީލަތްތައް ހިްނގުން.މިނޫންވެސް ވަ

 ިޑޑޭޓުްނ ބައިވެރިކުުރވުން.އިންތިޚާބުތަކުަގއި ކެން (ބ)  

ހޯދޭނެ އާމްދަީނ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ނުވަަތ ޕާޓީއަށްޓަކައި  (ޅ)  

 މަސައްކަތްކުރުން.

 ގުޅުން ބަދަހިކުރުން. ތްކޮށް،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާެއކު މުޢާމަލާ (ކ)  

 

ޕާޓީއަކުންެވސް އަންނަނިވި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޮކންމެ ސިޔާސީ   .6 މަސްއޫލިއްޔަތު  ޕާޓީގެ  ސިޔާސީ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އުފުލަންވާެނއެވެ.

 މަތިން ޕާޓީ ހިންގުން. ހަމަތަކުގެ ދީމުޤްރާތީ (ހ)  

ޕާޓީގެ އެންމެހައި ކަންކަން ާފޅުކަން ބޮޑުކޮށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް  (ށ)  

 ބެހެއްޓުން.

މެދުވެރިކޮްށ އެހެން ވަސީލަތްތައް ޕާޓީގެ ކަންކަން މީޑިާއ  (ނ)  

 ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަމުން ގެންދިއުން.

ނޑަައޅާ ުއސޫލުތަާކ ޕާޓީގެ ފައިާސއާިއ މު (ރ)   ދާ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
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 ބެލެހެއްޓުން. ންގޮުތގެމަތި އެްއގޮތްވާ

އް ލިޔުމަށް ތިރިކޮށް، ެއ ޕާޓީން ހިންގާ ނުވަތަ ކުރާ މުޢާމަލާތްތަ (ބ)  

 ބެލެހެއްޓުން.ލިޔެކިޔުން ރަްއކާތެރިކަމާެއކު 

ތައް ަގވާއިދުްނ ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ރިޕޯޓުކޮމިޝަނަށް  (ޅ)  

 ފޮނުވުން.

ނަޑއަޅާ ނަމޫނާއާ ގެ ޕާޓީ (ކ)    ެއއްގޮްތވާ އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުން ކަ

 ަގާވއިދުން ފޮނުުވން. ގޮތުގެމަތިން

 

 ކޮށްގެން  ޕާޓީއަކުން  ސިޔާސީ 

 ކަންތައްތައް  ނުވާނެ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ިސޔާސީ ޕާޓީއަކުން ކޮްށގެން ނުވާނެެއވެ. (ހ)  .7

 ހިންގުން. އްޚިލާފު ޢަމަލެ ަލކާއިސްލާމްދީނުގެ އަޞް )1(   

 ހިންގުން. އްޚިލާފު ޢަމަލެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނާ )2(   

 މަލެއް ހިންގުން.ޓެރަރިޒަމަށް ާވގިދޭ ޢަ )3(   

ހަރުކަށި ޢަމަލު ހިންގުމަށް ގޮވާލުާމއި ެއކަމަށް ހިތްވަުރ  )4(   

 ދިނުން.

 ެފއްދުން.ބިރުވެރިކަން އު )5(   

ހަތިޔާރު ގެންުގޅުމާއި ޤާނޫާނ ޚިލާފަށް އެފަދަ ކަމެއް ކުާރ  )6(   

 ގުޅުން ހިންގުން. ޖަމާޢަތަކާ

އަތޮޅަކަށް ުނވަތަ ަވިކ ވަކި ރަށަކަށް ުނވަތަ ވަިކ  )7(   

 ސަރަޙައްދަކަށް ެއކަނި އަމާުޒޮކށްގެން ޕާޓީ ހިންގުން.

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްާކެވދާނެ ކަމެއް ކުރިމަތިވެދާެނ  )8(   

 ން.ޖާސޫސީ ޙަރަކާތް ހިންގު ފަދަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ އިންތިޚާބެްއަގިއ  )9(   

ކެމްޕޭންކުރުމަށްަޓކައި ބިދޭސީ ސަުރކާރަކުްނ ވާދަކުރުމަށް 
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ނުވަތަ ބިދޭސީ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ބިދޭސީ ފަރުދެއްގެ 

 އަތުން ފައިސާ ހޯދުން.

 ޕާޓީގެ އަާސސީ ަގވާއިދާ ޚިލާުފވުން. )10(   

 .ނޫނުތަކާ ިޚލާފު ކަންކަން ކުރުންއިންތިޚާބުތަކުގެ ޤާ )11(   

 ގައި ޕާޓީއަކުން ކޮްށގެން ނުވާެނކަމަށް މި މާއްދާގެ (ހ)  )ށ(  

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކަމެއް އިންތިޚާބުޮކށްފަިއާވ  މަޤާމަކަށްޕާޓީގެ  ،ކަ

ަގިއ ބޭއްޭވ މީހަކުވެސް، ރާއްޖޭނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްފަިއާވ 

މީހަކުެވސް އަދި  ފައިވާކުރިމަތިލާގެ ނަމުަގއި އިންތިޚާބަކަށް ޕާޓީ

ކާމިޔާުބކޮށްފަިއވާ ީމހަކުވެްސ  އިންިތޚާބެއްޕާޓީގެ ނަމުަގއި އެ 

 ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

 

 އުފެއްދުމާއި  ޕާޓީ  ސިޔާސީ 

 ހިންގުން 

މި  ،ހިންގަންާވނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުަފއްދައި  (ހ)  .8

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފަިއާވ ، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ށާއިރު މަލުކުރަން ފަޢަމި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކަިއ މި ޤާނޫނަށް  (ށ)  

 10,000ކުެރވިފަިއވާ ޕާޓީތަުކގެ ތެެރއިން ކޮމިޝަންގަިއ ރަޖިސްޓަރީ

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  ހާސް) މެންބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަކީ (ދިހަ

 ކުރެވިފަިއވާ ޕާޓީތަެކއް ކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.ރަޖިސްޓަރީ

ކަމަށް ބެލެޭވ  ކުރެވިފަިއވާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ ރަޖިސްޓަރީމި މާ (ނ)  

ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤާޫނނުގަިއވާ އެހެން ޝަރުޠުތަްއ ހަމަނުވާ 

(ތިނެއް) މަސް  ދުވަހުެގ  3ޕާޓީތަކަށް އެ ޝަރުޠުތައް ހަަމކުރުމަށް 

 މުއްދަތެއް ދެވޭނެެއވެ.
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ދިވެިހ ކޮންމެ (އަށާރަ) އަހަރު ވެފަިއވާ  18މުރުން ޢު (ހ)  .9 މެންބަރުން  ޕާޓީގެ  ސިޔާސީ 

ިރާވ ރައްޔިތަކަށްމެ، ިސޔާސީ ޕާޓީއެްއގައި ބަިއވެިރވެ، ަބއިވެ

ާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރަކަްށ ވުމުެގ ގަ ޕާޓީއެްއގެ ައސާސީ 

 ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއވެ.

ދައުލަތުެގ ، މާއްދާގެ (ހ) ަގއި އެެހން އޮތްކަމުަގއިވީނަަމވެސްމި  (ށ)  

ތިލާ މީހަކީ، އްޔަނުކުެރޭވ މީހަކީ، ނުވަތަ ކުރިމަވަކި މަޤާމަކަށް ޢަ 

މީހަކީ، ސިޔާީސ ޕާޓީއެްއެގ  މެްއގަިއ ހުރިނުވަތަ އެފަދަ މަޤާ

އަސާީސަގިއ ނުވަތަ މީެހއްކަމަށް ޤާނޫނު މެންބަރަކަށް ނުވެވޭނެ

ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާަނމަ، އެ ޙާލަުތގަިއ ހުންނަ މީހާއަށް 

 ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ މެންބަރަކަށް ނުވެވޭނެެއވެ.

އެްއވެސް މީހަކަށް އެއްފަހަާރ އެްއ ސިޔާީސ ޕާޓީއަށް ުވރެ ގިަނ  (ނ)  

 ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ މެންބަރަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ.

 

ދޭ ތަކުން ޯފރުކޮށްމުައއްސަސާަދއުަލތުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  (ހ)  .10 ކުރުން މުޢާމަލާތު   ކަމާއެކު  ހަމަހަމަ 

ވަސީލަތަކީ ނުވަތަ ފުރުޞަތަީކ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ ހަމަހަމަ ކަމާއެުކ 

ަކށް ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތެްއ ނުވަތަ ކަސިޔާސީ ޕާޓީތަ ހުރިހާ

 ފުރުޞަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ވާންވާެނއެވެ.

ދައުލަތުެގ  ،ނަމަެވސްވީއޮތްކަމުގައި  ހ) ގައި އެެހންމި މާއްދާގެ ( (ށ)  

ވަސީލަތްތަކާިއ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަސާަތކުން 

ޕާޓީތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި، ެއ  އެ ޚިދުމަތްތައް ފުރުޞަތުތަކާއި

އެ ާކމިޔާބުެގ  ،މައްޗަށް ބަލައި  ގެކާމިޔާބީ  ތަުކގެސިޔާސީ ޕާޓީ

އުސޫލެްއ ވާ ދުރާލާ ޢާންމުކޮށްފައި ައދި، ނިސްބަތަށް ބިނާކޮށްގެން

ވަީސލަތްތަކާިއ ޕާީޓގެ ކާިމޔާބީގެ ނިސްބަތުން ، މެދުވެރިކޮށް
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ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، މި މާއްދާގެ (ހ)  ފުރުޞަތުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް

ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލަށް އުނިކަން ައންނާނެ 

 ކަމެއް ނޫނެވެ.

ނޑަެއޅިގެްނ  (ނ)    ،އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފަިއނުވާނަމަމި ޤާނޫނުގައި ކަ

އަންނަނިވި ތިން ނުކުތާއަްށ ، ަވޒަންކުާރނީ ބީޕާޓީގެ ކާމިޔާ

 ރިޢާޔަތްކުރުމުން ނުކުންނަ ޖުމްލަ ނަތީޖާގެ މައްޗަށެވެ.

ިއ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގަ  )1(   

 ޕާޓީއަކުން ހޯދި ވޯުޓގެ ޖުްމލަ ޢަދަދު؛  އެ

ޓީ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުނެްގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އެ ޕާ )2(   

 ދަދު؛ އަދިޢަ

ރީކޮށްފަިއވާ މެންބަރުންެގ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުަގއި ރަޖިސްޓަ އެ )3(   

 ދަދު.ޢަ

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުން 

 

ޕާޓީއެްއެގ  އެއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް އުފެއްދުމަްށ  (ހ)  .11 އުފެއްދުން  ޕާޓީ  ސިޔާސީ 

 ދިހަ ހާސް) ( 10,000މަދުވެގެން  ،މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދިފަިއވާ

މިގޮތުން . ކޮިމޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ، މީހުންގެ ސޮއި ހޯދައި

ސޮިއކުިރ މީހުންގެ އެ ޕާީޓގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދި  ،ހުށަހަޅާއިރު

 ،ުޢމުރާއި ،އަިއޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި  ،އެޑްރެާހއި ،ނަމާއި

. ޮސއިުކރި ތާރީޚު އެނގެން އޮންނަްނވާނެެއވެއިނގިީލގެ ނިޝާނާިއ، 

މީހުންގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ައއިޑެންިޓޓީ ކާުޑެގ  އަދި ެއއާެއކު އެ
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 .ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ

ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ މެންބަރަަކށްވުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއާވ  (ށ)  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީހަކީ، ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ 

މެންބަރަަކށް ެވގެްނ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ އެހެން ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ

 ނުވާނެެއވެ. އަިދ، އޭާނއަކީ، އެހެން ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަްށވާނަމަ،

އެ ޕާީޓގަިއ ހުރެ އެހެްނ ޕާޓީެއއްެގ މެންބަރަކަށްވުަމށް އެދި، 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، ޭއނާ ކުރިން ހުރި ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން 

ވަިކވާނެެއވެ. އަދި، ކޮމިަޝނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އޭނާައީކ، އޭާނ 

މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދި ފަހުން ހުށަހެޅި ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމަްށ 

 ދޭ މީހަކުކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއެވ.އެ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރުންގެ ޮގތުގައި އެ  (ނ)  

ނަެމއް ުހށަހެޅޭތާ  އެ ،ޕާޓީއަކުން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުެގ ޞައްޙަކަން 

(ތިެނއް) ަމސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ކޮިމޝަނުން  3ގިނަެވގެން 

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.

މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޕާޓީއަކުން ހުށަހަޅާފަިއވާ ަނންތަކުެގ މި  (ރ)  

އެ ޕާޓީެއްއގައި ހިމެނޭ ޞައްަޙ  ،ޞައްޙަކަން ކޮމިޝަނުން ބަާލއިރު

މެންބަރުންނަށްވުެރ  (ދިހަ ހާސް)  10,000 ،މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

އެ ޕާޓީގެ ެމންބަރުންގެ  ،ޕާީޓައކަށް އަންަގއި އެކަން އެ ،މަދުވާނަމަ

ޢަދަދު މި މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ޢަދަދާ ހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެއ 

ޕާޓީއަކަށް ކޮމިޝަނުން ދޭންާވނެއެވެ. އެފަދައިން އިތުރު ފުރުޞަުތ 

މަްސދުވަހުެގ  (ތިނެއް) 3ގިނަެވގެން ެދވޭނީ  ،ދިނުމުގައި

 ފުރުޞަތެކެވެ.

އެދޭ މީހުންގެ ސޮިއ ހޯދުމުގަިއ، ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއ އުެފއްދުމަށް  (ބ)  
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ނުވަތަ ސިޔާީސ ޕާޓީައކަށް މެންބަރުން ވެއްދުމަށް ސޮިއ ހޯދުމުގަިއ، 

އެްއވެސް ބާރެއް ބޭނުންކުރުަމކީ، ނުވަތަ ބިރެއް ެދއްކުމަީކ، ނުވަތަ 

 އޮޅުވާަލިއގެން އެކަން ކުރުަމީކ މަނާކަމެކެވެ.

 

 ބާއްވާ  އުފެއްދުމަށް  ޕާޓީ  ސިޔާސީ 

 ބައްދަލުވުން 

އެްއ ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ސިޔާސީ ޕާޓީވަނަ މާއްދާ 11 މި ޤާނޫނުގެ (ހ)  .12

ޮކމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ލަސްެވގެްނ  އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ސޮއި

މި މާއްާދގެ (ނ) ގަިއ  ،(ހައެއް) މަސް ދުވަުހެގ ތެރޭގައި  6

ޕާޓީގެ އަސާީސ  އެ ،ބުނެފައިވާ ކަންތައްަތކާ ެބހޭގޮތުންނާއި

ނޑު  ޕާޓީގެ އެ  ،ގޮތުންނާއިގަާވއިދާބެހޭ  މެނިފެސްޓޯއާ  މައިގަ

 އްދަލުވުމެއް ބާއްވަްނވާނެެއވެ.ބެހޭގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ބަ

(ތިނެއް) ދުވަސް ކުރިްނ  3މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުެގ 

ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެެއވެ.  ،ބައްދަލުވުމުގެ މަޢުލޫމާތު

މި ބައްދަލުވުމަށް ކިޔާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުެފއްދުމަށް ބާއްާވ 

 ބައްދަލުވުމެވެ.

 11މި ޤާނޫނުގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބުނެފަިއވާ ބައްދަުލވުމުަގއި (ށ)  

 (ދިހަ ހާސް)  10,000 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބުނެފައިވާ

މީހުން  )ސަތޭކަ (ތިން 300މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެެގން 

މީހުންގެ  ސަތޭކަ) (ތިން 300ބައިވެިރވާން ވާެނއެވެ. އަދި މި 

ފޯނު ނަންބަރާިއ  ،ައއިޑެންިޓޓީ ކާޑު ނަންބަރާއި ،އެޑްރެާހއި ،ނަމާއި

 ސޮއި އޮތް ލިސްެޓއް ބައްދަުލުވމުގެ ޔައުިމއްާޔގައި ހިމަނަންާވނެއެވެ.

އަންނަނިިވ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީ އުެފއްދުމަށް ބާއްވާ ަބއްދަލުވުުމގައި  (ނ)  

 ކަންކަން ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިނގިރޭިސ  ،ނަމާއި ބަހުން ކިޔާ ޕާޓީގެ ނަން (ދިވެހި )1(   
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ރަްމޒީ ނަމެްއ  ،ނަމަކާއި ހުން ނަމެއް ކިޔާނަމަ އެ ބަ

 ނަމެއް). ކިޔާނަމަ އެ

 ފާްސކުރުން.ޕާޓީގެ އަާސސީ ަގވާއިދު  )2(   

ތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން ޕާޓީގެ ދާއިމީ މަޤާމު )3(   

ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ަވގުތީ ގޮތުްނ 

 ޙަވާލުކުރާ ފަރާތްތައް ޢަްއޔަްނކުރުން.

ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަުލވުމުަގއި ބައިެވރިވުމަްށ  (ރ)  

 ފަރާތްތަކަށް ދަޢުަވތު ދޭންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި 

 ކޮމިޝަންގެ ކަމާބެހޭ މުވަްއޒަަފކު. )1(   

 ރާއްޖޭަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީިޑއާގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް. )2(   

 

މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ، ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގަިއވެސް   .13 ގަވާއިދު  އަސާސީ  ޕާޓީގެ 

ައާސސީ ގަާވއިދެއް އޮންނަންވާނެެއވެ. އެ ައސާސީ އެކަށަައޅާފަިއވާ ޕާޓީގެ 

ނޑަައޅަންވާެނއެވެ. ގަާވއިދުަގއި އަންނަިނވި ކަންަކން  ކަ

 ދިވެހިބަހާއި އިނގިޭރސި ބަހުން ޕާޓީގެ ނަން. (ހ)  

 ނަމެއް. ޕާޓީއަށް ރަމްޒީ ގޮތުން ިކޔާ ނަމެއް އޮތްނަމަ އެ (ށ)  

 ޕާޓީގެ ނިޝާން ނުވަތަ ލޯގޯ އަދި ދިދަ. (ނ)  

 ޕާޓީގެ ސިްއކަ. (ރ)  

 ޕާޓީގެ ކުލަ ނުވަތަ ކުލަތައް. (ބ)  

 އޮފީސް ހުންނާނެ ތަން. ޕާޓީގެ މައި (ޅ)  

ނޑު މަޤްަޞދުތަކާއި (ކ)   ނުޑ މަޤްޞަދުން  ،ޕާޓީގެ މަިއގަ މަިއގަ

ނަޑއަޅާ ކަްނކަން.  ޙާޞިލުކުރަން ކަ

 . ޒާމްކުެރވިފަިއވާ ގޮުތގެ ތަފުޞީލުޕާޓީ ރޭވި އިންތި (އ)  
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ނޑު ރޭވިަފއިވާ ގޮތް.ޕާޓީގެ އެންމެހައި މަޤާމު (ވ)    ތަކުގެ އޮނިގަ

މަޤާމުތަކަްށ މީހުން  ޕާޓީގެ އިންތިޚާބުކުެރވޭ މަޤާމުތަކާއި، އެ (މ)  

 ލު.ންތިޚާބު ކުރާނެ ގޮުތގެ އުސޫ އި

 ،ުއޫސލުތަކާއި ،ޕާޓީ ހިންގާނެ ގޮުތގެ އެންެމހައި ސިޔާސަތުަތކާއި  (ފ)  

 ަގާވއިދުތައް. ،ހަމަތަކާއި

 ،ބައްދަލުވުންތަކާއި ބާއްވަންޖެހޭ ޕާޓީގެ ގުަނވަންތަކުްނ  )ދ(  

ޢަދަދާއި، އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެޭހ ބައްދަލުވުންތައް ބާްއވާނެ 

 މުއްދަތު.

ޕާޓީގެ އެިކއެކި ބައްދަުލވުންތަކުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދާއި ބައްދަލުވުމުަގިއ  )ތ(  

 ވޯޓު ދޭނެ އުސޫލުތަްއ.

 ލު.އުސޫޕާޓީގެ ޤައުމީ ބައްދަުލވުން އެުކލަވައި ާބއްވާނެ  )ލ(  

 ޕާޓީ އުވާެލވޭނެ ޙާލަތްތަކާއި ުއވާލުމުގެ އިޖުާރއަތު. )ގ(  

 ބަދަުލކުރެވޭނެ ުއސޫލު.ޕާޓީގެ އަާސސީ ަގވާއިދު  )ޏ(  

ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ެވވޭނެ ޮގތާއި މެންބަރުކަމުން ވަިކވެވޭެނ ގޮާތިއ  )ސ(  

 ުއސޫލުތައް.ވަކިކުެރވޭނެ 

ޕާޓީގެ އިންތިޚާބުކުރެޭވ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު، އެ ަމޤާމަކުން  (ޑ)  

ވަކިކުެރވޭނެ އުސޫލުތަާކއި، އެ ފަދަ މެންބަރަކު ޕާޓީގެ މެންބަރު 

 ކަމުން ވަކި ކުެރވޭނެ އުސޫލު.

ތަކުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތކާއި ާވޖިބުތަކާިއ މަޤާމުއިންތިޚާބުކުެރވޭ ޕާޓީގެ  )ޒ(  

 ބާރުތައް.

(އެކެއް) ފަަހރު ޤައުމީ  1އަހަރަކުން  (ފަހެއް) 5މަދުވެގެން ކޮންމެ  )ޓ(  

 ބައްދަލުވުން ބާްއވާނެކަން.

 ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަާކއި ވާޖިބުތައް. )ޔ(  
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ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ކަންތަްއތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ ެއކުެލވިގެްނާވ  )ޕ(  

 މަްސއޫލިްއޔަތުތައް.ގޮތާއި އެ ކޮމިޓީގެ 

ާތއި އެ ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީ އެުކލެވިގެްނވާ ގޮ ފުއިސްތިއުނާ )ޖ(  

 ަތއް.ތުމަސްއޫލިއްޔަ

ެއ ޕާޓީގެ މިލްކުަގިއވާ މުދަލާއި  އެޙަލާަގއި ޕާޓީއެއް ުއވާލުމުގެ މަރު )ޗ(  

 ޕާޓީގެ ދަރަންޏާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.

 އުފެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތް. އެއް ޕާޓީން އަެނއް ޕާޓީއާ ގުުޅން )ހހ(  

 

 އެއްގޮތް  ނަން  ޕާޓީއެއްގެ  ދެ 

 ނުވުން 

ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ގޮުތަގއި ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ދަފްތަރުގަިއ  (ހ)  .14

ނިޝާާނއި ސިއްަކާއިއ ، ރަޖިސްޓަރީކުރާ ޕާޓީެއއްެގ ނަމާއި

ދަފުތަރުގަިއ ކުރިން  އެ ،އެނޫންވެސް ޕާޓީ ރަމްޒުކޮށްޭދ އެއްޗެހި 

 ،ނިޝާނާއި ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެހެން ޕާޓީއެްއގެ ނަމާއި

އެނޫންވެްސ ޕާޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެްއޗެްއާސ  ،ސިއްަކއާއި 

 އެްއގޮތްެވގެން ނުވާެނއެެވ.

މީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަން ނުވަަތ ވަނަން ،  ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ނަމުަގއި (ށ)  

އަތޮޅަކަްށ ަވކި  ނުވަތަކަށް ޙައްދަނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަ

ހިަމނައިގެްނ  ަށކަށް ކިޔާނަންނުވަތަ ވަކި އަވަށަކަށް ނުވަތަ ަވކި ރަ

 ނުވާނެެއވެ.

 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް 
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ޕާޓީގެ   ،ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ޕާޓީއަށް ވައްދާނެ މެންބަރުން (ހ)  .15 

ނޑަައޅާނީ ޕާޓީެގ ކަމާބެހޭ  އަސާސީ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން ކަ

 ގުނަވަނުންނެވެ.

މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ުހށަހަޅާފައިވާ ފޯމެއް ޤަބޫލުުނކުރުމަށް  (ށ)  

ނޑަެއިޅ  ނޑަައޅައިފިނަމަ އެ ގޮތަށް ކަ ޕާޓީގެ ކަމާބެހޭ ގުނަވަނުން ކަ

 ދޭންވާެނއެވެ.ފަރާތަކަށް  ސަބަބު އެ

 ކުރިން ނޯޓިސް ދިނުމަާކ ނުލައި ޕާޓީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަްށެވސް (ނ)  

 ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަިކވެިވދާނެއެވެ.

 

 ފިޔަވަޅު  ސުލޫކީ  މެންބަރަކާމެދު 

 ވަކިކުރުން  މެންބަރުކަމުން  އެޅުމާއި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.ޕާޓީގެ އަާސސީ ަގވާއިުދގައި ައންނަނިވި ކަންކަން  (ހ)  .16

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެޅޭނެ ސުލޫކީ ފިޔަަވޅުތައް. )1(   

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ސަބަބުތައް. )2(   

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ސުޫލކީ ފިޔަަވޅު އެޅޭނެ ޕާީޓެގ  )3(   

 ގުނަވަންތަަކކީ ކޮަބއިކަން.

މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލާެނ މެންބަރުންގެ  )4(   

 ފަރާތާއި ބަލާނެ ގޮތް.

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ެއޅޭ ސުލޫކީ ފިަޔވަޅުަތްއ  )5(   

އިސްތިއުނާފުކުެރވޭނެ ގޮތާއި ެއގޮތުން ހުށަހެޭޅ 

 އިސްތިއުނާުފގެ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ގޮތް.

މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްެޖނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ސުޫލކީ  )ށ(  

މައްސަލަެއއްަގއި ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މެންބަރަކަްށ 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ސުޫލކީ ފިޔަވަެޅއް ެއޅިއްޖެނަމަ ސުލޫީކ  (ނ)  
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 ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބު ލިޔުމަުކން އެ މެންބަރަކަށް ދޭންވާނެެއވެ.

ޕާޓީން ވަިކ ުކރަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ ެމންބަރަކު މެންބަރަކު  (ރ)  

ޤަޞްދުގައި އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ަގވާއިދާ ނުވަަތ ސުލޫކީ 

ނޑުތަކާ ޚިލާުފވެ، އެަކމުގެ ސަބަބުން ޕާޓީގެ މަްޞލަޙަތަށް  މިންގަ

 ގެއްލުމެއް ލިބިަފއިވާނަމަެއވެ.

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ބާްއާވ އަސާސީާއއި ޤާޫނގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން ޤާނޫނު (ބ)  

އިންތިޚާބެްއގައި ސިޔާީސ ޕާޓީއެްއގެ ިޓކެުޓގައި އިންތިާޚބުވެފަިއާވ 

ކު، ޕާޓީގެ ސުލޫކީ މިންަގޑާ ޚިލާފުވެގެން ޕާޓީން ވަިކުކރިކަމުގަިއ މީހަ

 ހުންނާނެއެވެ. މަޤާމުަގއި ދެމިއެ މީހަކު އިންތިޚާބުެވފައިވާ ، ވިޔަސް 

 

 ޕާޓީގެ ނަމުގައި އިންތިޚާބަކަށް 

 ކުރިމަތިލުން 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ާބއްވާ އެްއވެސް އިންތިޚާބަކަްށ ޕާޓީެގ  (ހ)  .17

ނޑައަޅާީނ  ނަމުގައި ކުރިމަތިލާނެ މީހެއް ނުވަތަ މީހުން ޕާޓީއަކުން ކަ

 ޕާޓީގެ އަާސސީ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޕާޓީެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ާބއްވާ އެްއވެސް އިންތިޚާބަކަްށ  (ށ)  

ނޑައެުޅމަށްޓަ ކަިއ ނަމުގައި ކުރިމަތިލާނެ މީހެއް ނުވަތަ މީހުން ކަ

ލުތައް ޕާޓީގެ އަސާސީ ަގވާއިުދަގިއ ގެންގުޅޭނެ ހަމަތަކާއި އުސޫ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

 

 ވަނަ ބާބު ހަތަރު 

 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރާއި ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 

ކޮމިޝަނުން ލިޔެ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޕާޓީގެ ދަފްތަރެއް ސިޔާސީ  (ހ)  .18 ދަފްތަރު  ޕާޓީގެ  ސިޔާސީ 
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 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ދަފްތަރުގައި ހިމަނާނީ (ށ)  

 އަންނަނިވި ކަންކަެމވެ.

 ޕާޓީގެ ނަން. )1(   

 ހުށަހެޅި ތާރީޚު. ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުަމށް އެދި )2(   

 އިވާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު.ފަޕާޓީއަށް ދީ )3(   

ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދިނުމަށްފަހު ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓުަގިއ  )4(   

 ހިމެނިގެންވާ ތާރީޚާއި ނަންބަރު.

ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަވާލުކޮށްފަިއާވ  )5(   

 ެއޑްރެހާއި، ާޕޓީގައި ފުރަމުންދާ މަޤާމު.، މީހުންގެ ނަމާއި

 ޕާޓީގެ އަާސސީ ަގވާއިދު. )6(   

 ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ. )7(   

ޕާޓީގެ އަާސސީ ަގވާއިދަށް ުނވަތަ މެނިފެސްޓޯއަށް ބަދަލެްއ  )8(   

 ޭއގެ ތަފްޞީލު. ،އައިސްަފއިވާނަމަ

 ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް. )9(   

އަިދ ، ބާރުއޮތް ފަރާތްުއާވލުމުގެ ، ލާއި ޕާޓީ އުވާލުުމގެ ުއސޫ )10(   

 ންުމން.ފަރާތުގެ ނި އުވާލާނަމަ އެ

 

 30އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ބާްއވާތާ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް (ހ)  .19 ހުށަހެޅުން  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

ެއއް ސިޔާީސ ޕާޓީެގ ޕާޓީ އެ، (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުަމށް 

ޖަދުވަލު މި ޤާނޫނުެގ ، ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާނީ )ށ(  

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިާވ ، ގަިއވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
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 ރަޖިސްޓަރީ ފީއާ އެުކގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  (ނ)  

 10,000ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ފީ ،ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން

 (ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ ދައްކަންާވނެއެވެ.

 

 ހުށަހަޅާއިރު  ރަޖިސްޓަރީކުރަން 

 ލިޔުން  ހިމަނަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު 

 އެ ، ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުަގިއ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު (ހ)  .20

އުފެއްދުަމށް ބާއްވާ ަބއްދަލުވުމުެގ ަޔުއމިއްޔާެގ ހުށަހެޅުމާއެކު ޕާޓީ 

ޕާޓީެގ ، ޕާީޓގެ އަާސސީ ގަާވއިދުގެ ކޮީޕއަާކއި، ކޮޕީއަާކއި

ޕާީޓގެ ނިޝާނާއި ސިްއކަާއއި ެއނޫންވެްސ  ،މެނިފެސްޓޯގެ ކޮޕީއަާކއި

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ޕާޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެްއޗެހި

ޢާންމުކޮށް  ،ތަފްޞީލުތަކަކީމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ހުށަހެޅޭ  )(ށ  

މަޢުލޫމާތުތައް  ލިބެންހުންނަންވާނެ މަޢުލޫމާތުތަކެކެެވ. އަދި އެ

ނަޑއަޅާ ުއސޫލެއްެގ މަތިން ޢާންމުންގެ ތެރެއިްނ  ކޮމިޝަނުން ކަ

 މީހަކު ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްަގއި ފީެއއް ެދއްކުމަާކ ނުލައި އެ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.މީހަކަށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި 

ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް ރަޖިސްަޓރީކޮށް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ  (ނ)  

ނިންމުންވެސް އެއީ ޢާންމުޮކށް ލިބެންހުންނަންވާނެ މަޢުލޫމާތެކެވެ. 

(ހަތެއް) ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ  7އަދި ެއގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުން 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 

 ހުށަހަޅާއިރު، ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

 ފުރިހަމަނުވުން  މަޢުލޫމާތު 

 ރީކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، އަންނަނިވިޕާޓީެއއް ރަޖިސްޓަ  ސިޔާސީ  .21

ޕާީޓ ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ކަެމއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުެރވޭ ނަމަ، ެއކަމެއް 

ތެރޭގައި ޕާީޓ (ތިރީސް) ދުވަހުެގ  30ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާތާ 
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ކޮމިޝަނުން  ،ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ފަރާަތށް

އެ އެންގުން  ފުރިހަމަކުރުމަްށ އަދި ެއކަމެއް ލިޔުމަކުން އަްނގަންވާެނއެވެ. 

 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެެއވެ. 15ތާރީޚުން ފެށިގެން  އަންގާ

ިމ  ،ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުަމށްޕާޓީއެއް ސިޔާސީ ޕާީޓގެ  (ހ)  

 ވުން؛ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނު

މި ޤާނޫނުގަިއ  ،ޕާޓީގެ އަސާސީ ަގވާއިުދގަިއ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް (ށ)  

 ވުން؛ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަނު

ކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މީހުންގެ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ މީހުން  (ނ)  

 ތެރޭގައި ޕާޓީގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ހިމެނިގެންނުވާނެ ަކމަށް މި 

ނޑަައާޅ ފަރާތެއް  ޤާނޫނުން ނުވަތަ އެހެްނ ޤާނޫނަކުން ކަ

 ވުން؛ ނުވަތަހިމެނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެ

ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ހުށަހަާޅ މީހުންގެ ގޮުތގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ  (ރ)  

މީހުންގެ ޢަދަދު މި ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ޢަދަދަށްވުެރ 

 މަދުވުން.

 

ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަީރކުރުމަްށ ހުށަހަޅާ  (ހ)  .22 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން 

ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ފުރިަހމަވެފައިާވ ހުށަހެޅުމަކީ މި ޤާނޫނުގައި 

 30ހުށަހެޅުން ލިބޭތާ ގިނަވެެގން  އެ ،ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ 

ޕާޓީެއއް ިސޔާީސ ޕާޓީެގ  (ތިރީސް) ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ 

ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރުމުެގ  އެކަން އެ ،ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ

ވާ މީހާއަށް ކޮމިޝަނުން ިލޔުމަކުން މަސްއޫލިއްޔަތު ަޙވާލުކޮށްަފއި 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

އެްއވެސް ސަބަަބކާހުރެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިާވ  )ށ(  
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ނުވަަތ ރަޖިސްޓަރީކޮްށ  ،ޕާޓީ ރަޖިސްަޓރީކޮށްދީފިކަން ،ގޮތުގެމަތިން

ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ަޙވާލުޮކށްފައިާވ  އެ ،ނުދޭކަން

 އެ  ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގާަފއިނުާވނަމަ 30މީހާއަށް 

ެއއް ކަުމގައި ބެލޭނެެއވެ. ައިދ އަކީ ރަޖިސްޓަރީކުެރވިފަިއވާ ޕާޓީޕާޓީ

ޕާޓީއަްށ  އެ  ކަަތއިގެްނ ކުރިއަށްދިއުުމގެ ޙައްޤުޕާޓީގެ މަަސއް އެ

ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ިމ ޙާލަތުގައި ޕާީޓ ތަމްސީލުކުރުމުެގ 

އްޔަތު ަޙވާލުކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން ޕާޓީެގ މަސްއޫލި

 ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރަންވާނެެއވެ.

 އެ މުން،ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުަގިއ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނު  (ނ)  

ޕާޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  ޕާޓީގެ ގޮފިތައް އުެފއްދުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ

ރަޖިސްޓަރީއެއް އެ ޕާޓީއަުކން ލިެޔ ަތކުެގ މިގޮތުން އުފައްދާ ގޮފި

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

 

މި ، ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ދަފްތަރުަގއި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ުހށަހެޅުމުގައި  .23 ނުދިނުން  ރަޖިސްޓަރީކޮށް 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގޮުތގެމަތިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަފްޞީލުތައް 

މަނުވުމުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަނުވަތަ ، ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ

ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި އެކަްނ  ކުރުމަށްސަބަބުން އެކަން އިްޞލާޙު

ޕާޓީއަީކ  ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ، ލާޙުކޮށްފައިުނވާނަމައިޞް

ޕާޓީއަކާ ނުވަތަ ަރޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ އެހެން

ސިޔާސީ ޕާީޓެގ ، ޓީައކާ ެއއް ނަމެއް ދީފައިވާ ޕާީޓއެއްނަމަހުށަހަޅާފައިވާ ޕާ

ނުދިނުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޮމިޝަނަށް  ޕާީޓއެއް ރަިޖސްޓަރީކޮށް ދަފްތަރުގައި އެ

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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 ޞީލުތަކަށް ތަފް  މުހިންމު  ޕާޓީގެ 

 އެންގުން  ބަދަލު   އަންނަ 

ުނވަަތ އަސާީސ ، ނުވަތަ އެޑްރެހަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ނަމަށް (ހ)  .24

ނުވަތަ ޕާޓީ ތަމްީސލުކުރުމުގެ  ،ނުވަތަ މެނިފެްސޓޯއަށް ،ގަާވއިދަށް

ފަރާތުގެ  ނުވަތަ އެ ،މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާުލކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް

ބަދަލެއް  އެ ،އެޑްރެހަށް ެއއްެވސް ބަދަލެއް އަތުެވއްޖެ ކަމުަގއިވާނަމަ 

މިޝަނަށް ެއކަން ކޮ، (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  15އަންނަތާ 

 ލިޔުމަކުން އަންގަްނވާނެެއވެ.

، ނުވަތަ ައސާސީ ަގވާއިދަށް  ،ުނވަތަ ެއްޑރެހަށް ،ޕާޓީގެ ނަމަށް (ށ)  

ނުވަތަ މެނިފެސްޓޯއަށް އެްއވެސް ބަދަލެްއ ައއިްސގެން އެަކްނ 

ނޑަެއިޅ ، ކޮމިޝަނަށް އަންގާއިރު  ެއަކން އެގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަ

 ަޔއުިމއްާޔގެ ކޮޕީެއއް ފޮނުވަްނވާނެެއވެ.ބައްދަލުވުމުގެ ތަފްޞީލު 

 ،) ގައި ބުނެފަިއވާ ކޮމިޓީންޕވަނަ މާއްދާގެ ( 13މި ޤާނޫނުގެ  (ނ)  

ޕާޓީން ވަިކާވ  ،ޕާޓީއަށް އަލަށް ވަންަނ މެންބަރުންނާއި

 ،އެއިަރުކ ޕާޓީަގއި ތިބި މެންބަރުންގެ ނަމާއި މެންބަރުންނާއި، އަދި

ޢުމުރު އެނގޭެނ  ،ައއިޑެންޓިޓީ ާކޑުގެ ނަންބަރާއި ،އެޑްރެހާއި 

(އެެކއް) ފަހަރު  1(ހަެއއް) މަހަކުން  6ލިސްޓެއް ކޮންމެ 

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައި ބުނެފަިއވާ ބަދަލެްއގެ މަޢުލޫމާތު  (ރ)  

 އެްނގުން ކޮމިޝަނަްށ ލިބޭތާ ކޮމިޝަނަށް އެންގުމުން، އެ

ސިާޔސީ ޕާޓީެގ ، (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  30ލަސްވެގެން 

 ބަދަލެއް ހިމަަނންވާނެެއވެ. ދަފްތަރުގައި އެ

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އަސާސީ ގަާވއިދަށް، ޕާޓީގެ ނަމަށް ޕާޓީއަކުން އެ (ބ)  

މި ޤާނޫނުގައި ަކނަޑެއޅިފައިާވ  ،މެނިފެސްޓޯއަށް ގެންނަ ބަދަލަކީ

ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކަށް އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިން 
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ބަދަލުގެ މަުޢލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ލިބޭތާ ގިނަެވގެްނ  އެނުވާނަމަ، 

ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުެގ  އެ، (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ެއކަން 15

ކޮިމޝަނުން މަސްއޫލިއްޔަުތ ޙަވާުލކޮށްފައިވާ މީހާއަށް 

 15ކޮމިޝަނުން އަންާގތާ  ،މީހަކަށް އަންގަްނވާނެެއވެ. އެކަން އެ

 އެ ، އެކަެމއް އިޞްލާުޙކުރުމަކީ ،(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 

 ޕާޓީއަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެެކވެ.

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

 މައްސަލަ  އިންކާރުކުރުމުން 

 ހުށަހެޅުން  ޝަރީޢަތަށް 

ރަޖިސްޓަީރކުރުމަށް ުނވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފަިއވާ ާޕޓީއަކުން ގެންނަ ޕާޓީއެއް   .25

ކޮމިޝަނުން  ބަދަލެއް ސިޔާސީ ޕާީޓެގ ދަފްތަރުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް

 އެ ަމްއސަލައެއް ަހއިކޯޓަށް ހުށަހެުޅމުގެ ޙައްޤު އެ، އިންކާރުކޮށްފިނަމަ

 ޕާޓީއަކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

 

 ގުޅިގެން  ރަޖިސްޓަރީވުމާ  ޕާޓީއެއް 

 ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ 

ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ގޮތުަގއި މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޕާޓީއެްއ   .26

 ޕާީޓއަކުްނ ކުރަންވާނެެއވެ. ރަޖިސްޓަރީވުމާ ގުިޅގެން އަްނނަނިވި ކަންކަން އެ

މަސް ދުވަހުެގ  )ނުވަެއއް( 9ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރާތާ ލަސްވެގެން  (ހ)  

 ތެރޭގައި ަޤއުމީ ބައްދަލުވުން ޭބއްވުން.

ދުވަހުެގ (ތިނެއް) ަމސް 3ކުރާތާ ލަސްެވގެން ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ (ށ)  

 ތަކަށް ދާއިމީ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން.ތެރޭގައި ޕާީޓގެ މަޤާމު

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  މި (ހ)  .27 ރަޖިސްޓަރީ  މެންބަރުންގެ  ޕާޓީގެ 

 މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ ކޮންމެ ސިޔާީސ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުަގއި (ށ)  

 6ރަޖިސްޓަރީވެަފއިާވ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ކޮންމެ  ޕާޓީއެްއގެ

އް) ފަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލައި (އެކެ 1(ހައެއް) މަހަކުން 
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 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުެގ  (ނ)  

މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލައި ކަށަވަުރކުރާއިުރ، އެްއވެްސ 

މެންބަރުން ހަމަނުވާ ކަމަށް (ދިހަ ހާސް)  10,000ޕާޓީއެްއގަިއ 

(ދިހަ  10,000ޝަނަށް ފާހަގަކުރެިވއްޖެނަމަ، އެ ޕާޓީަގއި ކޮމި

ނޯޓިހެއް  (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ  3މެންބަރުން ހަމަ ކުރުމަށް ހާސް) 

 ކޮމިޝަނުން އެ ޕާޓީއަކަށް ޭދންވާނެެއވެ.

 

 ޕާޓީެއއްެގވެްސ އިދާރީ އޮފީހެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ ސިޔާސީ (ހ)  .28 އޮފީސް  އިދާރީ  ޕާޓީގެ 

  

 

 

 

އެ ަޤއުމެްއެގ ، ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ އޮފީހެްއ ބޭރު ޤައުމެއްަގއި (ށ)

ހުޅުަވއި ހިންުގމަކަމަށް  ންމަތިގޮުތގެ ފުނުވާނޭ ޤާނޫނާއި ަގވާއިާދ ޚިލާ

 ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މި

 

 

 

 

 

 ބު ވަނަ ބާފަސް 

 ސިޔާސީ ޕާޓީ އުވާލުން 

 

ތަުކގެ ެތރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިެވއްެޖ ނަމަ، އަންނަނިވި ކަންތައް (ހ)  .29 އުވާލުން  ޕާޓީއެއް  ސިޔާސީ 

 ކޮމިޝަނުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ުއވާލަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  27ޤާނޫނުގެ  މި )1(   
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މުއްދަތު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދިނުމަށްފަހުވެސް ޕާޓީއެއްަގިއ 

 މެންބަރުން ތިބެންޖެހޭ އެންމެ މަދު ޢަދަދަށް ޕާޓީއަށް

 މެންބަރުން ހަމަވެފައި ނެތުން.

ޕާޓީެއއް ުއވާލުމަށް  އެ، ޕާޓީއެްއގެ އަސާސީ ގަާވއިުދގައި  )2(   

ނަޑއެޅިފަިއވާ އުސޫލުްނ އެ ުއވާލުމަްށ ޕާޓީއެއް  ކަ

 ނިންމުން؛

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ސިޔާީސ  30މި ޤާނޫނުގެ  )3(   

 ޯކޓުން އަމުރުކުރުން؛ ލުމަށް ހައިޕާޓީއެއް އުވާ

(އެެކއް) ފަހަރު ޕާޓީގެ ޤައުީމ  1(ފަހެއް) އަހަރަކުން  5 )4(   

 ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭްއވުން.

ން، ޕާޓީެއްއ އި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިމި މާއްދާގެ (ހ) ގަ  (ށ)  

ގެ ދަފްތަރުން ތަކު ސިޔާސީ ޕާޓީން ޕާީޓއެްއެގ ނަ އެ އުވާަލއިފިނަމަ،

(ހަެތއް) ުދަވހުގެ ތެރޭަގއި ކޮމިޝަނުން އެކަްނ  7، އުނިކޮށް

 ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.

ން ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮުތގެމަތި ވަނަ  2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ނ)  

(ފަނަރަ) ދުވަހުެގ  15ޕާޓީއެއް ުއވާލުމަށް އެ ޕާޓީައކުން ނިންމާތާ 

ތެރޭގަިއ، އެ ޕާީޓއެްއ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަުތ 

 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މީހާ އެކަން ޮކމިޝަނަށް އަންގަންވާެނއެވެ.

 
 ހައިކޯޓުން  އުވާލުމަށް  ޕާޓީއެއް 

 އަމުރުކުރުން 

ައންނަނިވި  ،ހައިޯކޓުން އަމުރުކުރެވޭނީޕާޓީއެއް ުއވާލުމަށް  (ހ)  .30

ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ އަމިއްަލ ، ސަބަބުތަކުން ކުރެ ސަބަބަާކހުރެ

ަހއިކޯޓުްނ ، ފަރާތަކުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަާޅ މައްސަލަެއއް ބެލުމަށްފަހު

ނޑަައޅާ ނިޔާެއްއެގ ދަށުންނެވެ.  އެކަމަށް ކަ
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 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ަކނުޑާވލުން. )1(   

 އުނިކަން  ،މިނިވަންކަާމިއ ސިޔާދަތަށް ރާއްޖޭގެދިވެހ )2(   

 ގެނައުން.

ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ޙަަރކާތްތައް ހިންގަނީ ދޭދޭ  )3(   

ހިންަގިއ  މަލުހަރުކަށި ޢަޖަމާޢަތްތަކާއި ފަރުދުންގެ މެދުގައި 

 ދެކޮޅުވެިރކަން އުފައްަދއި ފެތުރުމަށް ކަމުގަިއވުން.

އި، ށް ަގދަބާރުން ކަންތައް ކުރުމާ ޕާޓީއަކުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަ )4(   

އް ނުވަތަ މިލިޓަރީ ޢަމަލުތަ އް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަ

މަލު ޢައެފަދަ ން ނުވަތަ ޕެރަ މިލިޓަރީ ޢަމަލުތައް ހިންގު

މަލު ޢަޖަމާޢަތްތައް އުފެއްދުމާއި ހިންގުމާއި އެފަދަ ހިންގާ 

 ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބެހެއްޓުން.ހިންގާ 

އަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެްއކުރަްނ  4އިން  1މާއްދާގެ މި  )5(   

 އުޅޭކަން ނުވަތަ ކުރަން އުޅުުނކަން ސާބިތުވުން.

 މި ޤާނޫނާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވުން. )6(   

(ފަހެއް)  5ޕާޓީގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ  )7(   

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެކަީށގެންވާ ގޮތަްށ 

މަސައްކަތްކޮށްަފއި ނުވުްނ ނުވަތަ އެ މުއްދަތުަގިއ 

 އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު ގޮެތްއަގއި ޕާޓީ ހިންގާފައި ނުވުން.

ތެރޭަގިއ (ހައެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ  6ވޭތުވެިދޔަ  )8(   

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭްއވުނު ެއްއވެސް އިންތިޚާެބއްަގއި ޕާީޓެގ 

 ނަމުގައި ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ވާދަކޮށްފައި ނެތުން.

ޕާޓީއެއް ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ހިނގާކަމަށް ބެލެޭވނީ ޕާޓީގެ  (ށ)  

އަސާސީ ަގާވއިދާ ެއއްގޮތަްށ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަްނ 
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 ރުމުންނެވެ.ކު

 ންތައް ގަާވއިދުްނ ހިންގުން.ޕާޓީގެ ގުަނވަ )1(   

ތަކުގައި މީހުން ތިބުން. އަދި ޕާޓީގެ އެންމެހައި މަޤާމު )2(   

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއ 

 ތިބުން.

 މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބައްދަލުވުންތައް ަގވާއިދުން  )3(   

 ބޭއްވުން.

ޕާޓީގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިުލކުރަން ކޮންމެ މަހަުކވެްސ  )4(   

 ކޮންމެވެސް ޙަރަކާެތއް ހިންުގން.

 ޕާޓީގެ ލިޔެިކޔުންތައް ގަާވއިުދން ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. )5(   

 ޕާޓީގެ ފައިާސގެ ހިސާބުތައް ަގވާއިދުން ބެލެހެއްޓިފަިއވުން. )6(   

ަތްއ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓުދަށުން މި ޤާނޫނުގެ  )7(   

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަމުންދިޔުން.

 އިންތިޚާބުތަކުަގއި ބަިއވެިރވުން. )8(   

 

 

 

 

 ނަމުގައި  ޕާޓީގެ  އުވާލުމުން  ޕާޓީ 

 މެންބަރުން  އިންތިޚާބުވެފައިވާ 

 ވަކިވުން 

ެގ ސިޔާސީ ޕާީޓއެއް ުއވުމުން ނުވަތަ ުއވާލުމުން ޕާޓީގެ ެމންބަރުން (ހ)  .31

 ެގ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެެއވެ.ތިބި މީހުން އެ ޕާޓީ ގޮތުަގއި

ަނމަވެސް، އޮތްކަމުގަިއވީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން (ށ)  

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ާބއްވާ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަިތލާފައިާވ 

ޮގނޑިެއްއ  އިންތިޚާަބކަށް ކުރިމަތިލައި މީހަކު، އެ
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 ކަމުގައި  ޓިެކޓުަގއިސިާޔީސ ޕާޓީއެްއގެ  ކާމިޔާބުކޮށްފަިއވަނީ

ވަނިކޮށް، އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ އުިވއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

އުވާަލއިފިނަމަ، އޭާނގެ ޕާީޓެގ ހައިސިްއޔަތު  މި މާއްާދގެ (ހ) ެގ 

ދަށުން ގެއްލުނުކަމުަގއިވީނަަމެވސް، އޭނާ އެ އިންތިޚާުބވި މަގާމުެގ 

 ނާނެއެވެ.މަގާުމގައި ދެމިހުން މުއްދަތަށް އޭނާ އެ

 
 މުދަލާއި  ޕާޓީގެ  އުވާލުމުން  ޕާޓީ 

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ  ދަރަންޏާމެދު 

 ހިނދު، ުއވާލާ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް މަތިން ގެގޮތު  ޤާނޫނުގައިވާ މި (ހ)  .32

ފަދަ ތަންތަނާިއ  ބިންބިމާއި ޢިމާރާތްނަމުގައި މިލްކުކޮށްފަިއވާ ޕާޓީގެ 

ނޑައަޅާ ޢާއެންމެހައި މުދާ  ންމުކޮށްފަިއާވ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

އުސޫލެްއގެ މަތިން، ބާޒާުރގައި ލިބެންއޮތް އެކަށޭަނ އަގަކަްށ 

 އުސޫލަކުން ިވއްކާލަންވާެނއެެވ. ހުޅުވާލެވިަފއިވާ

ޕާޓީގެ އެްއވެސް ދަރަންޏެއް އޮތްނަމަ،  ހިނދު، އެ ޕާޓީއެއް ުއވާލާ (ށ)  

ގެ ނަމުަގއި މިލްުކޮކށްފައިާވ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ޕާޓީ މި

ވިއްކުމުްނ ބިންބިމާއި ޢިމާރާތްފަދަ ތަންތަނާއި އެންމެހައި މުދާ 

ލިބޭފައިސާ ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރަންވާނީ، އެ ަދރަންޏެއް 

 އަދާކުރުމަށެވެ.

ދަރަނި އަދާކުރުމަށްފަހު،  ކުރަންޖެހޭއަދާ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (ނ)  

ަޖމާކުރާނީ، ފަިއސާެއއް  އެްއވެސް ަފއިސާެއއް އިތުރަްށ ހުރިނަމަ، އެ

 ދައުލަތުގެ ކޮންސޮިލޑޭޓެޑް ެރެވނިޔު ފަންޑަށެވެ.

ކުރަންޖެހޭ ދަރަނި އަދާކުރުމަށްފަހު، އަދާ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (ރ)  

ގެ ދަދެއްމަދުވާނަމަ، އެ މަދުވާ ޢަ އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ަފިއސާ

ނިންމުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އުުފލާނީ، ޕާޓީގެ ނިންމުންތައް 

ނޑަައޅާ  މަތިން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގޮތެްއގެ އޮތް ގުަނވަނުން ކަ
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 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 މާލީކަންކަމާ ބެހޭ 

 

 ހޯދަންވާނީ، ޕާޓީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާާއއި ތަކެތި ސިޔާސީ  (ހ)  .33 ފަރާތްތައް  ހޯދާ  ތަކެތި  ފައިސާއާއި 

 ތެެރއިްނ ގޮތަކަެށވެ.ގޮތްަތކުގެ އަންނަނިވި 

 ބަރުންގެ އަތުންނާއި ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން.މެން )1(   

 މާލީ އެހީ.ސަރުކާރުންދޭ  )2(   

 ޢާމަލާތްތަކުން.ވިޔަފާީރގެ މު )3(   

 ފައިސާ ހޯދަން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުން. )4(   

 ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެން. )5(   

ދޭ ިސޔާސީ ޕާީޓައކަށް ފައިސާ ނުވަތަ އެހެންވެސް ާމއްދީ އެހީެއއް  (ށ)  

ދިން އެހީ ގެ ތަފްސީލު އެ ސިޔާީސ  ،އެޑްރެާހއި ،ފަރާތުގެ ނަމާއި

 ލިޔެ ބަލަހައްޓަްނާވނެއެވެ.ޕާޓީއަކުން 

 

ކޮންެމ ވާންވާނީ  ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާ ދަުއލަތުގެޕާޓީ ހިންގުމަށް ސިޔާސީ   .34 ފައިސާ  ދޭ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ 

ނޑައެިޅ ދޫކުެރވޭ  އަހަރެްއގައި ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް ކަ

ދައުލަތުގެ އަހަރީ ، ދޫކުރެވޭ ފައިސާއަކީ އަދި ެއގޮުތން  ކަށެވެ.ފައިސާއަ 

 0.2އާއި % )އިންސައްތައެެކއް (ސުމެއް ޕޮއިންޓް  0.1% ބަޖެޓުގެ

 ވާންޖެހޭނެއެވެ. އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް  )އިންސައްތަ ދޭއް (ސުމެއް ޕޮއިންޓް 

 

 ފައިސާ  ދޭ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ 

 ގޮތް  ބަހާނެ 

 ބަޖެޓުން  ން ދައުލަުތގެ ގޮތުގެމަތިވަނަ މާއްާދގަިއވާ  34 ގެމި ޤާނޫނު (ހ)  .35
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ގެ އެހީ ިސޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ މެދުަގއި ބަހާނީ ސިޔާީސ ދޭ ފައިސާ 

ޕާޓީގެ މެންބަރުންެގ ގޮުތގަިއ  ޕާޓީގެ ދަފްތަރުަގއި އެ 

 ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ރަޖިސްޓަީރވެފަިއވާ ސިޔާީސ  (ށ)  

މެންބަރުން ހަމަނުވާ  (ދިހަ ހާސް)  10,000ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިްނ، 

 3ޕާޓީތަކަށް، އެ ޢަދަދު ހަމަުކރަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުަގއި، އެ ޢަދަދު ހަމަކުރާ ޕާޓީތަކަށް މި 

ބަޖެޓުން  މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ އުސޫލުން ދައުލަުތގެ

 ގެ އެހީ ލިބެންވާެނެއވެ.ދޭ ފައިސާ

ަތކުެގ މެދުގަިއ ގެ އެހީ ސިޔާސީ ޕާޓީބަޖެޓުން ދޭ ފައިާސ  ދައުލަތުގެ (ނ)  

ބެހުމުގައި ކޮމިޝަނުްނ އަންނަނިިވ ަކންކަމަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

ކޮމިޝަނަށް  ފާއިތުވި އަހަުރގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު )1(   

 ހުށަހަޅާފައިވުން.

ކޮމިޝަނަށް  ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަަހރީ ރިޕޯޓު )2(   

 ހުށަހަޅާފައިވުން.

ޕާޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރަން މަސައްަކްތ  )3(   

 އޮތުން. ފެންނަންކޮށްފައިާވކަން އަހަރީ ރިޕޯޓުްނ 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ބަޖެޓު ގެ ދަުއލަތުގެކުރިއަށް އޮތް އަހަރު )ރ(  

ފަހުން، ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ ގޮތުަގިއ  އަހަރު ފާސްކުރާ ހިނގަމުންދާ

 ައކަށް، ކުރިައށް އޮތް ކޮމިޝަންަގއި ރަިޖސްޓަރީކުރާ ޕާޓީއެ އަހަރު 

ބަޖެޓުން  އަހަރު ަދއުލަތުގެ ހިނގަން ފެުށމުން، އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓު

ޕާޓީތަކަށް ދޫކުާރއިރު، އެ ަފއިސާެއްއ  ގެ އެހީ، ިސޔާސީ ދޭ ފައިސާ 
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 ނުލިބޭނެއެވެ.

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ބަޖެޓު ގެ ދަުއލަތުގެއޮތް އަހަރުކުރިއަށް  (ބ)  

 ފަހުން، ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއެގ ގޮތުަގއި  އަހަރު ފާސްކުރާ ހިނގަމުންދާ

 އަކަްށ، ދައުލަތުގެ ކޮމިޝަންަގއި ަރޖިސްޓަރީކުރާ ޕާޓީއަހަރު  އެ

ވިިދގެން އަންނަ އަހަރުެގ  ލިބޭނީގެ އެީހ، ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާ 

 ބަޖެޓުން ދޫކުރާ ފައިސާއިންނެެވ. ފަހު އެފާސްވުމަށް ބަޖެޓު

ެގ އެހީ، ބަޖެޓުން ދޭ ަފއިސާ  ަތކަށް ދައުލަުތގެޔާސީ ޕާޓީސި )ޅ(  

(ތިނެއް)  3ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ނިސްބަތްވާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ވާލުކޮްށ ހުގެ ތެޭރގަިއ ސިޔާސީ ޕާޓީަތާކ ޙަމަސްދުވަ

އަްށ  މާއްދާގެ (ށ)މި ނިންމަންވާނެއެވެ. އަިދ، އެަކން ކުރުމުގައި 

 ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެެއވެ.

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ޕާޓީތަކުެގ ތެރެއިްނ  (ހ)  .36 ދޫކުރުން  ބިން  ޕާޓީތަކަށް 

ހާސް) ެމންބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކުެގ އިދާީރ  (ވިހި 20,000

 (އެއް  1,000ރަކާތްަތއް ހިންގުމަށް މާލޭން ޕާޓީގެ ޙަ އޮފީހާއި އެ

އަކަފޫުޓގެ ބިމެއް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން  ހާސް)

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

ބިމަީކ، ކުިލ ދަްއާކ  މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ހަމަޖައްސައިދޭ (ށ)  

ދަދު، މި އުސޫލުން ޙަވާލުކުެރވޭ، އަިދ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަ

ހިނދު،  މަުދވާ  މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ނިސްބަތަށްވުރެ

 ގެ ކިަބއިން ަވކިކުެރވޭ ބިމަކަށް ވާންވާެނއެވެ.އެ ޕާޓީ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ބިމެއްަގއި އެ ބިންދޫކުރެޭވ  (ނ)  

މާރާތަކާގުޅޭ ގޮތުން، ނުވަަތ ޔާސީ ޕާޓީައކުން ހަދައި ހިންގާ ޢިސި
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(ށ) ެގ މާއްދާގެ  ގުޅޭގޮތުްނ، މި ކޮށްފައިވާ  އެނޫްނވެސް ޚަރަދަކާ

 ރެޭވިއރު، މާލެ ބިމެއް ސިޔާީސ ޕާޓީއެްއގެ ކިބައިން ވަިކކު ދަށުން އެ

އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް މާލީ ޒިންމާއެްއ  ންކައުންސިލު ސިޓީ

 ނޯންނާއެވެ.

 

 ފައިސާ  ދޭ  ފަރާތްތަކުން  ވަކި 

 ހޯދުން  ހުއްދަ  ކުރިން  ޤަބޫލުކުރުމުގެ 

ޕާީޓއަކުން ، ަފއިސާާއއި ތަކެތިއަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން އެީހގެ ގޮުތގައި ދޭ   .37

 ބަލައިގަންނަންވާނީ ކޮމިޝަުނެގ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހުގަެއވެ.

ބިދޭސީ  ،ބިދޭސީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ،ބިދޭސީ ސަރުކާރުތަކުންނާއި (ހ)  

 ެވސް ބިދޭސީ ފަރާތްތައް.ންއެނޫ ،އިދާރާތަކުންނާއި 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތައް. (ށ)  

 ނަން ހާމަކުރުމަށް ބޭނުންނުވާ ފަރާތްތައް. (ނ)  

 
 ނުފޫޒު  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ފައިސާއާއި 

 ނުފޯރުވުން 

ޕާީޓން ކުރާ  އެ، ޕާޓީއަކަށް މާލީ އެހީއާއި ަތކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި (ހ)  .38

ެއްއވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެއްވެްސ ، މަސައްކަތްތަުކގައި 

ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ބިރެއް ދައްަކއިގެްނ ބާވަތެްއގެ ބާރެއް 

 ނުވާނެެއވެ.

ޕާޓީން ކުރާ  ޕާޓީއަކަށް މާލީއެހީއާއި ތަެކތި ހޯދުމަށްޓަކައި އެ (ށ)  

މަސައްކަުތގައި ަވކި މީހަކަށް ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒުތަެކްއ 

ހޯދައިޭދނެކަމުެގ  ުނވަތަ ޒާތީ ފައިދާތަެކއް ހޯދައިދޭނެކަމުގެ

 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެެއވެ.

 

 ވަނަ ބާބު ހަތް 

 ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 
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 މީހަކު  ވަކި  ބަލަހައްޓާނެ  ފައިސާ 

 ކަނޑައެޅުން 

ން ބަލަހައްޓާނެ ވަކި ޕާޓީއެްއގެ ފައިާސގެ ކަންކަ އެ ،ކޮންމެ ޕާޓީއަކުންވެސް   .39

ވަނަ  40ކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި އެމީހަކު މި ޤާޫނނުގެ އްޔަންމީހަކު ޢަ

އާއި ތަކެީތގެ ހިސާބުތަކާިއ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޕާޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ

 ޕާޓީން ކުރާ ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.

 

ޕާޓީައކުން ކުރާ ޚަރަދުެގ  އެ، ލިބޭ އާމްދަނީއާއި  ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް (ހ)  .40 ބެލެހެއްޓުން  ހިސާބުތައް  ފައިސާގެ 

އަންނަނިވި އުސޫުލން ލިެޔ ، ތަފްޞީލު ހިސާބުތައް

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފަިއާސގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްާޓ  )1(   

 އުސޫލުން އެކަން ކުރުން.

ޕާޓީގެ ނަމުަގއި ބޭންކު އެަކއުންޓެއް ހުުޅަވއި ެއ  )2(   

 ބެލެހެއްޓުން. ،ފައިސާ ަޖމާކޮށްއެަކއުންޓަށް ޕާޓީގެ 

ޕާޓީގެ މުދަލާއި ތަކެީތެގ އިންވެންޓްީރއެްއ ހަދަިއ  )3(   

 ބެލެހެއްޓުން.

 ލިބޭ މުދަލާއި ފައިސާގެ ތަފުޞީލުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. )4(   

 ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ ތަފުޞީލު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. )5(   

ޤަބޫލުކުާރ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އަހަރަުކ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  )6(   

 (އެެކއް) ފަހަރު ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އޮޑިްޓކުރުން. 1

 ގަާވއިދުން ކޮިމޝަނަށް ހުށަހެޅުން. އޮޑިޓް ރިޕޯޓު )7(   

 ޕާޓީއަށް އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. )8(   

ޕާީޓއަކުން ކުރާ ޚަރަދުތަްއ ހިމެނޭ  ޕާޓީއަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީާއއި އެ (ށ)  

ކޮމިޝަނަްށ ކޮންމެ ަވގުތެްއގަިއވެްސ ބެލޭނެ  ،ލިޔެކިޔުމަކީ 
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 އެްއޗެއްެސވެ.

 

، (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 90ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން   .41 ހުށަހެޅުން  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓް 

ޤަބޫލުކުރާ އޮޑިޓަަރުކ ޕާޓީގެ އަހަރީ ހިސާބުތަްއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ށާއި އޮޑިޓަރ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިަޝނަ ،މެދުވެރިކޮށް އޮޑިްޓކުރުމަށްފަހު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޖެނެރަލަށް

 

 މެންބަރުންނަށް  ޚަރަދު  އާމްދަނީއާއި 

 އެންގުން 

ޕާޓީގެ ހުރިހާ  ،ޕާޓީއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާިއ ޕާޓީން ކުރާ ޚަރަދަކީ  .42

 މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގެންާވނެ މަޢުލޫމާތެކެވެ.

 

 ހޯދުމުގައާއި  ތަކެތި  ފައިސާއާއި 

 ގަވާއިދާ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  ހިސާބު 

 ޚިލާފުވުން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ފައިސާާއއި ތަކެތި  މި އެްއވެސް ޕާޓީައކުން )ހ(  .43

ހޯދައިފިނަމަ އެ ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ ައގުގެ ދެގުަނއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން 

ޫޖރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ޕާޓީއެއް  ޢަދަދަކުން އެ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

އެްއވެސް ޕާޓީައކުން މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހިސާބުގެ ލިެޔިކޔުންތަްއ  )ށ(  

ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް  ،ބަލަހައްޓާފައިނުވާނަމަ

 ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް މާލީ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފަިއނުވާނަމަ

ހާސް)  (ފަންސާސް 50,000ހާސް) ރުިފޔާާއއި  (ވިހި 20,000

ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު ޕާޓީއެއް  ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން އެ

 ލިބިގެންެވއެވެ.ކޮމިޝަނަށް 

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޢަދަދުން ޕާޓީ  )ނ(  

ވަނަ ާމއްާދގެ ދަށުން  39ިމ ޤާނޫނުގެ ، ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރަށް

ނޑަައޅާފައިވާ ފަރާތް އެ (ފަސްހާސް)  5,000 ޕާޓީއަކުން ކަ
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(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ަޢދަދަކުން  10,000ރުފިޔާއާއި 

 ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

 ވަނަ ބާބު އަށް 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް 

 

ފަރާތުން ތަކުގެ ޕާޓީއެ މެންބަރުންނާއި  ތަކުގެާފޓީއެ ޕާޓީތަކުންނާއި ސިޔާސީ   .44 ތަބާވުން  މިންގަނޑުތަކަށް  ސުލޫކީ 

ޕާޓީތަކަްށ މަސައްކަތްކޮށްޭދ އެ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުރާ ެކންޑިޑޭޓުންނާއި 

ނޑުަތކަށް ތަބާުވމަކީ މި ޤާނޫނު ، ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ުސލޫކީ މިންގަ

 ލާޒިމުކުރާ ކަމެެކވެ.

 ވަކި  ނުަވތަ ނިސްބަތްވާތީ، ސަރަަޙއްދަކަށް ވަކި ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހ)  

 ވަކި  އިސްލާމްދީނުގެ  ނުވަތަ ވާހަކަދަްއކާީތ، ބަހުރުވައަކުން

 މީހަކަށްވާީތ، ޖިންސެއްގެ ވަކި ނުވަތަ ނިސްބަތްވާތީ، މަޒްހަބަކަށް

 މެދުގައި  ރައްޔިތުްނގެ  ޢާންމު ބިާނކޮށް މަްއޗަށް އެކަންކަުމގެ

 އެްއވެސް  ފެތުރުމަށް އުފައްދައި ފިތުނަވެރިކަން  ރުޅިވެރިކަާމއި

 .ސަްއކަތްނުކުރުންމަ ޕާޓީއަކުން

ނުަވތަ ވަިކ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަަޙއްދަކަށް ނިސްބަތްވާތީ  (ށ)  

ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުެގ ވަިކ  ،ބަހުރުވައަކުން ވާހަކަދަްއކާތީ 

 ،ނުވަތަ ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށްވާތީ  ،މަޒްހަބަކަށް ނިސްބަތްވާތީ

އެއީ ވޯޓު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް އޮތް ސަބަެބްއކަމުގަިއ 

 ބަޔަކަށް ހުށަނޭޅުން.

ޕާޓީަތކުެގ ެވރިންނާިއ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފާުޑކިޔުމުަގއި (ނ)  

މެންބަރުންނާއި ޕާޓީތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންެގ އަމިއްަލ 
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 ދިރިއުޅުމުގެ ކަްނކަމަށް ފާޑުނުކިޔުން.

ށްދެވެން ނެތް ތުހުމަތުތަކުގެ މަްއޗަށް ނުވަތަ ހިނގާދިަޔ ސާބިތުކޮ (ރ)  

ކަމެއްެގ ޙަޤީޤަތް އޮިޅގެންާދ ފަދަ ގޮތަކަށް އެްއވެްސ ޕާޓީއަާކ 

ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ޕާޓީއަކަްށ 

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކާ ބެހޭޮގތުން ފާޑުނުކިޔުން.

ނޑައެޅިފަިއވާ ަތންތަނަކީ މިސްކިތްތަކާއި  (ބ)   ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކަ

 ކަމުގައި ނުހެދުން. ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ާބްއވާ ތަންތަން

މަގުތަާކިއ  ހުއްދަކުރާ ދާއިރާއިން ބޭރުަގއި، އެހެން ޤާނޫނަކުން (ޅ)  

 ،ސިާޔސީ ޕާޓީގެ ޢާންމު ބައްދަލުުވންތަކާއި  ތަކުގައިޢާންމު މައިދާން

 ނުބޭްއވުން.ޙަރަކާތްތައް 

އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ެއ ، ބިރުދެްއުކމާއި ،ރިޝްވަތުދިނުމާއި (ކ)  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިާވ ގަާވއިދުަގއި ކުރުން މަާނކޮށްފައިާވ 

 ކަންކަން ނުކުރުން.

ޕާީޓއަކަށް ާތއީދުކުާރ  ނުވަތަ އެ، އެްއވެސް ޕާީޓއެްއގެ މެންބަުރން )އ(  

ޕާޓީައކުްނ ހިންގަމުންގެންދާ ބައްދަލުވުމަކަްށ ބަޔަކު އެހެން 

 ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ނުކުރުން.

ޕާޓީެއްއ ، ނިޝާންތަާކއި، އެއް ޕާީޓއަކުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރުތަކާއި  (ވ)  

 ނުުކރުން. ހަލާކު، ރަމްޒުކޮށްދޭ އެްއެޗއް އެހެން ޕާޓީއަކުން ނައްަޓއި

ެއވަގުަތާކ ، ބާއްވަމުންދާ ތަނެްއގައި އެއް ޕާީޓއަކުން ަބއްދަލުވުމެްއ  (މ)  

 އެހެން ޕާޓީއަކުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ، ދިމާކޮށް

 ނުކުރުން.

ޕާޓީއެްއެގ  އެްއވެސް ޕާޓީެއއްގެ ނުވަތަ ިއންތިޚާބެއްަގއި ވާދަކުރާ އެ (ފ)  

، ޕާީޓއަކަށް ާތއިދުކުރާ މީހެްއގެ ިނޝާނެއް ކެންޑިޑޭެޓއްެގ ނުވަތަ އެ
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މީހެްއގެ ެގއެްއަގއި ނުވަަތ ، ޕާޓީއެއް ރަމްޒުކޮށްޭދ އެއްެޗއްނުވަތަ 

ތަނެއްެގ  އެ ،މާރާތެއްގައި ުނވަތަ ބިމެއްަގއި ހަރުކުރާނަމަޢި

 ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުން.

މި  ،ބައްދަލުވުމެއް ބާއްާވނަމަ ޢާންމުޕާޓީއަކުން ެއއްެވސް ތަނެއްަގިއ  (ދ)  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

 ޢަމަލުކުރުން.

ޕާޓީއެްއގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ުއނދަގޫކުރާ ނުވަތަ އެތަނެްއަގއި އޮްތ  (ތ)  

އިންތިޒާމް ނަގާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާމެދު 

 އަމިއްލައަށް ފިަޔވަޅު ނޭޅުން.

 

 މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފުން  ސަރުކާރުގެ 

 ނުހޯދުން  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު 

އޭާނ ، މުވަްއޒަފަކު ދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއގެޕާޓީއެްއގެ މެންބަރުންގެ ތެރެިއން   .45

 ކުާރކަމަކުން ނުވަަތ ކުރާކަަމކާ ުގޅިގެން ުނވަތަ އެ ތަނަކުންވަޒީފާ އަދާކުާރ 

ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް ނާޖާއިުޒ މުވަްއޒަފެްއގެ ވަޒީފާ ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ 

 ނުވާނެެއވެ. ފައިދާއެއް ހޯދަިއގެން ނުވަތަ ހޯދައިދީގެން

 

 ޕާޓީގެ  ފައިދާއަށާއި  އަމިއްލަ 

 ބޭނުން  ތަކެތި  ދައުލަތުގެ  ފައިދާއަށް 

 ނުކުރުން 

، މުވައްޒަފަކު  ދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއގެ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން   .46

މީހަުކ  ނުވަތަ އެ، އަމިއްލަ ފައިާދއަށްޓަަކއި އެްއޗެއް އެްއވެސް ދައުލަތުގެ 

ބޭނުންކޮްށގެން ނުވާނެެއވެ. އަދި ، ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެްއގެ ފައިާދއަށްޓަަކއި

ައމިއްލައަށް ނުވަތަ ްއޒަފަކު އެ ުމވަ، މުަވއްޒަެފއްގެ ަރްސމީގަީޑގައި ދައުލަތުގެ 

 ުމވަްއޒަަފކު ނިސްބަތްވާލަްއވަިއ، އެ މުވަްއޒަަފކު ދައުލަތުގެ އެހެން 

ޕާޓީެއއްގެ މަަސއްކަެތްއ ނުވަތަ ކަމެއް  އެ، ޕާޓީއެްއގެ ފައިދާއަްށޓަކައި 

 ުނވާނެެއވެ. ކުރުަވއިގެން
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 ޕާޓީއަކުން  މާރާތެއް ޢި  ދައުލަތުގެ 

 ބޭނުންނުކުރުން 

 ނުވަތަ މުދަލެްއ ުނވަތަ ވަސީލަތެއް މާާރތެއްޢިއެްއވެސް  ދައުލަތުގެ  .47

ރަކާތްތަކަށް ަތ ޙަނުވަހަމައެކަނި އެއް ޕާޓީެއްއެގ ބައްދަލުވުންތަކަށް 

 ނުވާނެެއވެ. ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްަސިއގެން

 

ކަމަކާ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ ތިރީަގިއ  ފަިއވާމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށް (ހ)  .48 އަދަބު 

ބާރު ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރުކަމަށް ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް މީހެއްގެ ނަްނ  )1(   

 (ފަސް 5,000ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަން ކުިރ ފަރާތެއް 

ރުފިޔާާއ (ދިހަ ހާސް)  10,000ހާސް) ރުފިޔާާއއި 

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

) ފިޔަވައި މި ޤާނޫނުގެ އެހެްނ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2(   

(ތިރީސް ހާސް)  30,000މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާެތްއ 

ހާސް) ރުފިޔާާއ  ފަސް(ހަތްދިހަ 75,000ރުފިޔާއާއި 

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ބަޖެޓުންޕާޓީައކަށް ދައުލަުތެގ  ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްަކއިފިނަމަ އެ (ށ)  

ބާރު ޮކމިޝަނަށް  ދޭ އެހީން އެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އުނިކުރުމުގެ

 .ލިބިގެންެވއެވެ

 

 ވަނަ ބާބު ނުވަ 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ  (ހ)  .49 ފޮނުވުން  ލިޔެކިޔުން 
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ލިޔުންތަކާިއ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ޮކމިޝަނުން ފޮނުވަންޖެހޭ 

ޮކމިޝަނަށް އޮފީްސކަމަށް  އިދާރީިމ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ، އެންގުންތައް 

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްަޓކައި އެ  ،ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުވުމުން 

 ފަރާތަށް ފޮނުވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ަކންކަން ކުރުމަށާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް  (ށ)  

ދީފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނުުމގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެްއ 

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކޮށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހަިއ  (ހ)  .50 ހެދުން  ގަވާއިދު 

 ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް  ،އެންމެހައި ަގވާއިދުަތއްމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ  (ށ)  

(ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  6ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. ،ކޮމިޝަނުން ހަދައި

 

 ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި  ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .51 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 

 ޝާއިުޢކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި

 

 ކަމަށް  ބައެއް  ޤާނޫނުގެ  ޖަދުވަލަކީ 

 ކަނޑައެޅުން 

މި ޤާނޫނު  .މި ޤާނޫނުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ ޖަދުވަލަކީމި ޤާނޫނުގެ   .52

 ެއީކގަެއވެ. ޖަދުވަލާއެ  ،ފުރިހަމަވާނީ

 

 މި ޤާނޫނުގައި އެ ލަފްޒެްއ ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައި  (ހ)  .53 މާނަ 

 އޮތްގޮތުން ަކނަޑއެިޅގެން އެެހންގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު:

 167ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ،"ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ )1(   
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އިެލކްޝަންްސ 

 ކޮމިޝަނަށެވެ.

، ޕާޓީގެ އުސޫލުތަާކއި ، "މެނިފެސްޓޯ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  )2(   

ނޑައަޅާަފިއާވ ، ސިޔާސަތުތަާކއި ޕާީޓގެ ފަރާތުން ކުރުމަށް ކަ

 ކަންތައްތަާކއި ކުރުމަށް ޤަޞްދުކުރާ ކަންތައްތަކަެށވެ.

"ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަވާލުކޮށްަފއިާވ  )3(   

ޕާީޓގެ ދުވަހުން ުދވަހަށް ، ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ 

މުގެ މަސްއޫލިއްަޔތު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ކުރު

ާޕޓީ ތަމްސީލުުކރުމަށްޓަކައި ޕާީޓގެ އަސާީސ ، އުފުލުމަށާއި

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ނުވަަތ 

 އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ މީހާއަށެވެ.

"ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާްއވާ ބައްދަުލވުން" ކަމަްށ  )4(   

ވަނަ މާއްާދގަިއ  12މި ޤާނޫުނގެ ، ބުނެފައިއެވަނީ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބައްދަލުވުމަެށވެ.

ޢާންމުންނަށް  ،ންމު ބައްދަލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ "ޢާ )5(   

 ބައިވެިރެވވޭ ގޮތަށް ހުުޅވާލަިއެގން ބާއްވާ ބައްދަުލވުމަށެވެ.

''ަޤއުމީ ބައްދަލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޕާީޓގެ ހުރިާހ  )6(   

 ތަމްސީލުކުރެވޭ ޮގތަށް ބާއްވާ ބައްދަުލވުމަށެވެ.މެންބަރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ެއކަހެރި ނަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަންތާނަގއި ިގަނ  )ށ(  

ނަމުގެ ގޮތުަގއި އަދި ގިަނ ނަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަންތާނގަިއ 

 އެކަހެރި ނަން ދޭހަވާގޮތަށް ާމނަކުރެވިދާނެެއވެ.
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 ޖަދުވަލު 
__________________________________________________________________________________________ 

` 

 

 

 

 ން ކޮމިޝަ  އިލެކްޝަންސް 

 މާލެ،

 ޖެ ދިވެހިރާއް 

 

 ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ           

 

 

 .…………………………………………………………………………………………… :ޕާޓީގެ ނަން  .1

 .…………………………………………………………………………………………… :އެްޑރެސްޕާޓީގެ   .2

 .…………………………………………………………………………………………… :ފޯނު ނަންަބރު 

 .…………………………………………………………………………………………… :ފެކްސް ނަންަބރު 

 
 :ލިއްަޔތު ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ މީހާގެ އޫޕާޓީ ތަމްސީލް ކުރުުމގެ މަސް   .3

 …………………………………………………………………………………… :ފުރިހަމަ ނަން  )1( 

 …………………………………………………………………………………… :ދާިއމީ އެްޑރެސް  

 .………..………………  :ފޯނު ނަންބަރު ..…………………………… :މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް  

 …………………………………………………………………………… :އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު   

 …………………………………………………………………………………… :ފުރިހަމަ ނަން  )2( 

 …………………………………………………………………………………… :ދާިއމީ އެްޑރެސް  

 ..………..………………  :ފޯނު ނަންބަރު ..…………………………… :މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް  

 …………………………………………………………………………… :އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު   

 
 …………………………………………………………………………………… :ފުރިހަމަ ނަން  )3( 
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 …………………………………………………………………………………… :ދާިއމީ އެްޑރެސް  

 .………..………………  :ފޯނު ނަންބަރު ..…………………………… :މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް  

 …………………………………………………………………………… :އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު   

 

 

މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ މި ފޯމާއެކު ޕާޓީ ތަމްސީލު ކުރުމުގެ  ނޯޓް: 

މީހުންނަށް  3ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ޕާޓީ ަތމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 

 ޅަންވާނެއެވެ.ވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އިތުރުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުވެސް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަ

 
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ..……………….……………………………………މަތީގައި 

 ރީ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.ރަޖިސްޓަ އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަންގައިގޮތުގެމަތިން، 

 

……………..………14 

……………..………20  

 

 

 )1( )2( )3( 

 ………………………………. ………………………………. ………………………… ސޮއި:

 ………………………………. …….………………………… ………………………… ނަން:

 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 

 .…..…………………… ފޯމު ބަލަިއގަތް ުމވަްއޒަފުގެ ަނން: ………………………… ބަލަިއގަތް ތާީރޚާއި ގަޑި: ފޯމު

 .……..………………… ރަިޖސްޓަރީ ކުރި ތާީރޚް: ………………………… ރަިޖސްޓަރީ ނަްނބަރު:

 ...……………………… :ޮސއި ރަިޖސްޓަރީ ދޫުކރި މުަވއްޒަުފގެ ………………………… ނަން: ރަިޖސްޓަރީ ދޫުކރި މުަވއްޒަުފގެ

 ...……………………… ރަިޖސްޓަރީ ބަަލއިގަތް ީމހާގެ ސޮއި: ....……………………… ރަިޖސްޓަރީ ބަަލއިގަތް ީމހާގެ ަނން:
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