
` 

 

 

 

   

 

 R-8/2021: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 50 އަދަދު: 9 ތާރީޚު: 1442 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 4  – 2021 ޖަނަވަރީ 17 އާދީއްތަ 

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

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ޒެޓްގެދިވެހިސަރުކާރުގެ                   R-8/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:            9 އަދަދު:         50 ލިއުމް: ވޮ

 

1 

 

` 
 
 
 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

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

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

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

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

 

    ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އާއި 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
2019/R-110 ( ައާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތ )ުސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދ

އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ 
ކުރިން އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭެނ އިޖުރާައތުތައް ބަޔާންކުރާ 

 އުސޫލެވެ.   

 "ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ،ކިޔާނީމި އުސޫލަށް  )ށ(  
 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތުގެ އުސޫުލ" އެވެ.
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           ،ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު )ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އާ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު .2 ފިޔަވަޅުތައް 
 އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެުޅމުގެ ބާރު ޮކިމޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

       ވަނަ މާއްދާގެ  44)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ(  
ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ  ،ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 49 އި،)ށ( އާ ،އާއި)ހ( 

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

       ވަނަ މާއްދާގެ  44)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ށ(  
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ފަރާތް ޖޫރިަމާނ  އެ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 49 ،)ނ( އާއި
 ކުރުން.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  30)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ނ(  
 ލުން.  އިތުގެ މަތިން ސިޔާީސ ޕާޓީއެއް އުވަގޮ

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ 
ކުރިން ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

    )ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެއްވެްސ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ( .3
އަންނަނިވި އިޖުާރއަތުތައް ފުރިހަމަ  ،ފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

       ފައިވަނީ އިފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިްނމަ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން (1)   
 ގަވާއިދު ނަންބަރު ނުވަތަ  (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) 2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު
2019/R-110 (ުސިޔާީސ ޕާޓީގެ ގަވާއިދ ) ެގ މާއްދާއަާކ ޚިލާފުވެގެންކަްނ
 ؛ކަށަވަރުކުރުން

މަޢުލޫމާތު ލިޔުުމްނ ކަމާ ގުޅުންހުިރ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސެކްޝަނުްނ އެ  (2)   
 ؛ހޯދުން

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

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

ފިޔަވަޅު އަޅާ މީހާ 
ނުވަތަ ޕާޓީ ޖަވާބުދާރީ 

 ކުރުވުން 

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އާއި 2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ( .4
2019/R-110  ަސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު( ެގ ދަށުން ސިޔާީސ ޕާޓީއަކާމެދު ނުވަތ(

ޤާނޫާނ ނުވަތަ ގަވާއިާދ  ،އެނޫންވެސް ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު ެއޅުމުެގ ކުރިން
ގޮތް ކަށަވަރުކުރުމަށާއި،  ޚިލާފުވިކަމަށް ބެލެވޭ މަްއސަލައެއްގައި އެކަްނ ހިނގައިފައިވާ 
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  އެ ފަރާތަކާ ސުވާލުކޮށް، ، މައްސަލައާ ުގޅިގެން އެ ފަރާތުގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި
 އެ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލައާ ގުޅިގެްނ މި  )ށ(  
 2013/4 ޤާނޫނު ަނންބަރު ،އެ ފަރާތަކުން، ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި

)ސިޔާސީ ޕާޓީެގ  R-110/2019)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ނުވަތަ ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ރެވޭ ހާދިސާއާ ގުޭޅ މަޢުޫލމާތު ދިނުމަށްފަހު، ގަވާއިދު( އާ ޚިލާފުވިކަމަށް ތުހުމަތުކު

ހުރި ވާހަކައެްއ ފަރާތެއްގެ ދިފާޢުގައި ދައްކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތް ސާފުކޮށްދީ، އެ  ކަން
ނުވަތަ ސާބިތު ހެއްކަކާއެކު އެ މައްސަލައެއްގަިއ ލިޔުުމން ޖަވާބުދާރީވުމަްށ ދައްކަން 

 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 7

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިްނ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޭދ ުމއްދަތު ހަމަވާއިުރ  )ނ(  
ޖަވާބުދާރީ ވެފައި ނުވާނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި، ކޮމިޝަނަްށ 

)ސިޔާސީ ޕާޓީެގ  2013/4 ޤާނޫނު ަނންބަރު ،ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ގަވާއިދު( އާ  )ސިޔާސީ ާޕޓީގެ R-110/2019ޤާނޫނު(  އާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެުޅމުގެ އިްޚތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމުން 

ޕާޓީއަކާމެދު ނުވަތަ ީމހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެުޅމަށް ކޮމިަޝނުން ނިްނމާއިރު، ސިޔާސީ  )ހ( .5
އެ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތުގައި އެ ފަރާުތން ދައްކައިފައިވާ 
ވާހަކަތަކަށާއި، ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ހުރިާހ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޕާޓީއެއް ނުވަތަ އެޫނންވެްސ ފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެުޅމަށް ކޮމިޝަުންނ ސިޔާސީ  )ށ(  
ފިޔަވަޅު އެޭޅ މެހައި ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް، ނިންމާ ނިްނމުމަކަށް ވާޞިލުވި އެން
 ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ލިޔުމުން ރިކޯޑު 
 ބެލެހެއްޓުން 

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  2013/4 ޤާނޫނު ނަންބަރުތިން، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ .6
)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު( އާ ޚިލާފުވެގެން  R-110/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޤާނޫނު(  އާއި

ހިނގައިފައިވާ ގޮާތއި، މަްއސަލައިގައި ިހމެޭނ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމޭ މަްއސަލައެއްގައި ކަން 
ފުރުޞަތުގައި އެ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ޖަވާބާއި، ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވުނު 

މައްސަލައާ  ،މައްސަލައިގައި ިނންމި ނިންުމމާއި، އެ ނިްނމުމާ ހަމައަށް ވާޞިލުވި ސަބަބުތަކާއި
 ގުޅޭ އެންމެހަިއ ކަންކަން ލިުޔމުން ރިޯކޑުކުރެވި ބަހަލައްޓަންވާނެއެެވ.
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އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

    ، މި އުސޫލަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށާނީ، އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުްނ މި ުއސޫލު ފާސްކޮށް .  7
 ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.އިޢުުލ ޝާދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ އުސޫ

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