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  ޓު ހައިކޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

 
  HC-SP/01/2018ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: •
 ފަރާތް: ހުށަހެޅި  ދައުވާ  •

 / ކ.މާލެ  ހ.ހުރަފަ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:    މޯލްޑިވްސް   ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް * ނަން:  
 /ކ.މާލެ  ހ.ހުރަފަ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް:            2016/17  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:*   

 
  ރައްދުވި ފަރާތް: ދައުވާ  •
 ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް  * ދާއިމީ އެޑްރެސް:              އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން * ނަން: 
 ޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ޕޯ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް:                      :ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  * 

 
 
 4014 ރަބީޢުލްއައްވަލް 14* ނިމުނު ތާރީޚް:  1440  ޞަފަރަ  19ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:  •

   2018 ނޮވެމްބަރު   22              2018 އޮކްޓޯބަރ 28                     
 

 ސިޔާސީ ޕާޓީއާބެހޭ މައްސަލަ : ގެ ބާވަތް މައްސަލައި  •
  

  :ރުންގެ މަޖިލިސް މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާ  •
              ޝަހީދު ޙުސައިން ފަނޑިޔާރު      ފައިޞަލް މުޙައްމަދު  ފަނޑިޔާރު        ޢަލީ ޙަސަން ފަނޑިޔާރު

                )ރިޔާސަތު(                             
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 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ: •

 

ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓިފައި  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެމިއީ،     

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުން އެދި  ސް، އެ ޕާޓީ ހިންގޭނެއޮންނަ އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެ

           ގެ ދެ މެންބަރަކު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( 

1586/Cv-C/2016  ،ިގެ މެންބަރުންނާއި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ޤަޟިއްޔާގައ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޔިތުންގެ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހި ރައް

ގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، )ޕީ.ޕީ.އެމް( 

ހިންގުމާމެދު އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅަންދެން،  ގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ކައުންސިލުން 

ގެ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ، ހިންގުމާބެހޭ އެންމެހައި ޒިންމާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( 

އި، ޅަގެ މުސްތަޝާރުކަމުގައި ކަނޑައަޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ، 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް )ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ތެރޭގައި  24ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2016ކްޓޯބަރ އޮ 16

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް، މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( 

މުމަށް ތާއީދުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ގެ މުސްތަޝާރުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ނިންމި ނިން)ޕީ.ޕީ.އެމް( 

ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތުން ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމި ނިންމުމާމެދު  HC-A/464/2016ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ތަކަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ޞައްޙަ އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ސަބަބުތަކަކަށްނުވާތީއާއި، ސަބަބު 

ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ  HC-A/464/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއް

2016/SC-L-J/48  ،ްއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަ ނިންމިގޮތް" އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިނ"

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ން ފެށިގެން  2016އޮކްޓޯބަރ  27އެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚްކަމަށްވާ 
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ގެ ހިންގުމާ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ޙަވާލުވެ، ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސް، )ޕީ.ޕީ.އެމް( 

 ގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(

 ގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވޭ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ގައި  2018ރ ބަސެޕްޓެމް 28

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި، އެޖަލްސާގައި 

ރެވެން ނެތްކަމަށް ބުނެ ގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އެންޑޯޒް ކު )ޕީ.ޕީ.އެމް(

ސިޓީއިން  (2018އޮކްޓޯބަރ  3) DB/PPM/2018/86-38އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

މަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެނިންމުއަށް އަންގާފައިވާތީ،  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  2010/22އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  145ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ގައި  2018ސެޕްޓެމްބަރ  28އް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ޚިލާފު ނިންމު  20ޤާނޫނު( ގެ 

ވާ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައި  ގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވޭ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( 

ގެ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ދާއި އެޖަލްސާގައި އިވާގަ އަސާސީ 

ހިމެނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އަމުރު  ކުރެވުނު ފަރާތްތައް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  26ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ސިޔާސީ 2013/4ކޮށްދެއްވުން އެދި، ޤަނޫނު ނަންބަރު 

 ޅުނު މައްސަލައެކެވެ. ހެހުށަ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެވެ.ރައްދުވާ ފަރާތަކީ  އިގައި ދަޢުވާ މި މައްސަލަ  

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: •

 

ދާ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ އަސާސީ  .1

ގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވި ޤައުމީ ޖަލްސާގައި  2018ރ ބަސެޕްޓެމް 28 ގޮތުގެ މަތިން

ޚާބު ކޮށްފައި އޮތް ފާސްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި، އެޖަލްސާގައި ޕީ.ީޕ.އެމް ގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތި
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 DB/PPM/2018/86-38އޮތުން އެންޑޯޒް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

ކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަ( ސިޓީއިން ޕީ.ޕީ.އެމް އަށް އަންގާފައިވާތީ، އެނިންމ2018ުއޮކްޓޯބަރ  3)

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި، 145ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 2018ސެޕްޓެމްބަރ  28މެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ޚިލާފު ނިންމު 20ޤާނޫނު( ގެ 

އެޖަލްސާގައި ގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވި ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި، 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ފަރާތްތައް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް އިލެކްޝަންސް 

 26)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްދެއްވުން އެދި، ޤަނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް   އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް  .2

އިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއާއި ބެޭހ މިމައްސަލަ ބިނާކޮށްފަ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށައަޅާފައިވާ 

ސަބަބުތަކާއި، އޭގެ ތަފްޞީލު ބަޔާން ކުރުމުގެ ގޮތުން،  މިމައްސަލަ ހުށައެޅި ފޯމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ވާހަކަ 

ޕީ.އެމް( ގެ ފަރާތުން )ޕީ.އެވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ، ތަކަށާއި

 ހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީ

ގައި ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ  2018ސެޕްޓެމްބަރ  25

ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ ވަނަ ކުއްލި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު،  02ވަނަ އަހަރުގެ  2018

ގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ބާރު ލިބިގެން  33

 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށާއި، އަދި  2018ސެޕްޓެމްބަރު  29 އަދި، 28ބޭއްވޭ ޤައުމީ ޖަލްސާ 

ގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި  2018 ރބަ ސެޕްޓެމް 29އަދި ، 28 

ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބު ތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ "ޕްރޮގްރެސިވް 
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ވަނަ މާއްދާ އުނި ކުރުމަށްފަހު އެޤަވާޢިދުގެ ދެންހުރި  7، އަދި 6، 4، 3ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދު"ގެ 

 އަދި އި، ށާމާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން ފާސް ކޮށްފައިވާކަމަ

ގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(  ވަނަ ދުވަހު 2018ސެޕްޓެމްބަރު  26 

ވަނަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީ ޖަލްސާ  05ވަނަ އަހަރުގެ  2018

ވޯޓު ދެވޭނެ މަންދޫބުން ކަނޑައަޅައި، ކުރިއަށް ގެންދާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑަ އެޅުމާއެކު، އެޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ، 

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކޮށް، ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް ހުށައަޅާނެ އިޞްލާޙުތައް ނިންމައި، އެއިޞްލާޙުތައް 

 އި، ށާ ކަމަ  ޚާއްޞަގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ފާސް ކުރުމަށް ހުށައެޅުމަށް ނިންމުނު

 15ލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް، އެބަދަލުތައް އަންނަތާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މުހިންމު ތަފްޞީ

 2013/4)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ،  25)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫން( ގެ 

ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް،  އަސާސީ  ގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވުނު ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ޕީ.ޕީ.އެމް(މޯލްޑިވްސް )

( ސިޓީ 2018އޮކްޓޯބަރ  1) L-450/2018ގެ ނަންބަރު  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(

 DB/PPM/2018/85 (2-38އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމުން، އެކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

ގޮތުން ބޭއްވުނު  ގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ( ސިޓީއިން 2018އޮކްޓޯބަރ 

އި، ށާއެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް އެކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމަށް އެންގުނު ކަމަ ޤައުމީ ޖަލްސާއާއި ގުޅިގެން ޢާއްމު ކުރެވުނު

 އަދި

ގެ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ވަނަ ދުވަހު  2018އޮކްޓޯބަރ  02

ތުން ޚާއްޞަ ގޮ ގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ސިޓީ އިން  L-452/2018ނަންބަރު 

ޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭއްވުނު ޤައުމީ ޖަލްސާއާއި ގުޅިގެން ޢާއްމު ކުރެވުނު އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް އިލެކް

 ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި 
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 DB/PPM/2018/86-38ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  2018އޮކްޓޯބަރ  03

ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ސިޓީ އިން ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި، "ޕްރޮގް

" ގައި ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގައި ފުރިހަމަ ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީ  ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާތީ، 

އޮތްއޮތުން ތިޚާބު ކޮށްފައި ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި، ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިން 

 މަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާއިރު، އެންޑޯޒް ކުރެވެން ނެތްކަ

ގައި ބޭއްވުނު ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީ  2018ރ ބަސެޕްޓެމް 29އަދި ، 28

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު(  2013/4ޖަލްސާގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލްސާގައި އާއި، ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޤައުމީ ޖަ

ވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށްވާތީ، އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އިލެކްޝަންސް ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތް

ސިޓީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ( 2018އޮކްޓޯބަރ  3) DB/PPM/2018/86-38ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

  ށް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ. ނިންމުމަކީ ބާޠިލް ނިންމުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން، މިމައްސަލަ ހުށައެޅި ޕްރޮގްރެސިވް  .3

ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ފަރާތުންނާއި، މިމައްސަލަ ރައްދުވި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

އާއި،  އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީދިވެހިރާދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ހުށައެޅިފައިވާ ލިޔުން ތަކަށާއި، 

ދުތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނައި ބެލިއިރު  ގަވާއި މިމައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

 

( ގެ ފަރާތުން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް ،)ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ 

ޅާފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އާއި ބެހޭ މިމައްސަލައަށް ބަލާއިރު، މިމައްސަލައަކީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ހަހުށަ
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  2018ރ ބަސެޕްޓެމް 29އަދި ، 28ދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަވާއި މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ އަސާސީ 

ތުން ބޭއްވި ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ގެ ޚާއްޞަ ގޮ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ގައި 

ގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ވާއިދާއި، އެޖަލްސާގައިގަ އަސާސީ 

-38އިންތިޚާބު ކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އެންޑޯޒް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

DB/PPM/2018/86 (3  ސިޓީއިން 2018އޮކްޓޯބަރ ) )ްޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  145މަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަށް އަންގާފައިވާތީ، އެނިންމު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ޚިލާފު  20)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/22އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ދުވަހު  2018ރ ބަސެޕްޓެމް  29އަދި ، 28މެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ނިންމު

ދާއި، އެޖަލްސާގައި އިވާގަގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވި ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އަސާސީ )ޕީ.ޕީ.އެމް( 

ގެ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ފަރާތްތައް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( 

މުރު ކޮށްދެއްވުން އެދި، ޤަނޫނު ނަންބަރު ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އަ 

ށުން ހުށައެޅުނު މައްސަލައެއްކަން އެނގެން ވަނަ މާއްދާގެ ދަ  26)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/4

 އޮންނަކަމެވެ. 

 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ،)ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، ގެ 

 ތް""އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަ ނިންމިގSC-L-J/48ޮ/2016   ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ  HC-A/464/2016ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(  އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި، ޤާނޫނީ  ޝަރުޢީ އަދި

އުފުލާނީ  ކަނޑައަޅަންދެން، ޕާޓީ ހިންގުމާބެހޭ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަށް 

 ޝާރު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ ހިނދު؛ގެ މުޝްތަ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(
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ވަނަ ކުއްލި  02ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ ދުވަހު ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ  2018ސެޕްޓެމްބަރު  25

އިން  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  33ދުގެ އިވާގަ ޕާޓީގެ އަސާސީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު،  ކައުންސިލް

، 28ގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ބާރުލިބިގެން 

ތިޚާބު ތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ބޭއްވުމަށާއި، އަދި އެ ޖަލްސާގައި ބާއްވާ އިން  2018ސެޕްޓެމްބަރު  29

"ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ 

މާއްދާތައް އުނި ކުރުމަށްފަހު، އެޤަވާޢިދުގެ ދެންހުރި މާއްދާތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް  7، 6، 4، 3

 ށާއި،ފައިވާކަމަ  ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ

ވަނަ ޢާއްމު  05ވަނަ އަހަރުގެ  2018ވަނަ ދުވަހު ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ  2018ސެޕްޓެމްބަރު  26

ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އުޞޫލެއް  ޕާޓީގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު، 

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކޮށް، ކަނޑައެޅުމާއެކު، އެޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓު ދެވޭނެ މަންދޫބުން ކަނޑައަޅައި، 

އެޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް ހުށައަޅާނެ އިޞްލާޙުތައް ނިންމައި، އެއިސްލާޙުތައް ޚާއްޞަގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީ 

 އެވެ.ންއޮވެކަން އެނގެބުނެފައިވާސްކުރުމަށް ހުށައެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޖަލްސާގައި ފާ 

 

ވަނަ  26)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު(  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  :ވަނަ ކަމަކީ ތިން ( ނ)

 ؛މައްދާގައި

ބަދަލެއް ސިޔާސީ "ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ޕާޓީއަކުން ގެންނަ 

ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އެމައްސަލައެއް ހައިކޯޓަށް 

 ހުށައެޅުމުގެ ޙައްޤު އެޕާޓީއަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ."

އި ހިމަނައި ސިޔާސީ ޕާޓިއަކުން ގެންނަ ބަދަލެއް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގަ ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތުމުން، މިފަދައިން

ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންކާރު ކޮށްފިނަމަ، އެމައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށައެޅުމުގެ 

ގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން  2018ސެޕްޓެމްބަރު  29 އަދި 28ންއޮންނައިރު،ޙައްޤު ލިބިދީފައިވާކަން އެނގެ
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ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ދާއި، އެޖަލްސާގައި އި ވާގަޤައުމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އަސާސީ  އްވާބާ

 ސް ކްޝަން އިލެ ކަމަށްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އެންޑޯޒް ކުރެވެން ނެތް)ޕީ.ޕީ.އެމް( 

ސިޓީއިން  (2018އޮކްޓޯބަރ  3) DB/PPM/2018/86-38ނަންބަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އެ ކޮމިޝަންގެ 

އަށް އަންގާފައިވަނީ ބުނެވުނު ޖަލްސާއާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(

ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ބޭއްވޭ ގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި .ޕީ.ެއމް( "ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީބެލުމުން 

ޚާއްޞަ ގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ  ،ގައިއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދު 

އިވާކަން ކޮށްފަކަމަށް އެ ސިޓީގައި ބަޔާންތީކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ

ގެ ފަރާތުން  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(އެނގެންއޮންނައިރު، ބުނެވުނު ސިޓީގައި 

 ސް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވަނީ ކޮން އިޖުރާއާތުތަކެއްކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާކަމާއި، ނަމަވެސް އިލެކްޝަން 

 ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، 

.ޕީ.އެމް( އިން އެ ޕާޓީގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގައި  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  29ވާއިދުގެ ގަޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ 

ނަ ވަ  35)ހަތަރެއް( ނާއިބު ރައީސުން ތިބޭނެކަމަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އެ ގަވާއިދުގެ  04

)ހަތަރެއް( ނާއިބު ރައީސުން އިންތިޚާބްކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ  04މާއްދާއާ ތަޢާރަޒްވާކަމަށާއި، އަދި 

( އިޢުލާނުގައި 2018ސެޕްޓެމްބަރ  25) IU-02/2018އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.ެއމް( ގެ ނަންބަރު 

ނާއިބު ރައީސުން  04އެއްވަރަށްނޫންކަމަށް ވާތީ،  އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނާއިބު ރައީސުންގެ އަދަދާ

 އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވަނީ އިސްވެ ބުނެވުނު އެ އިޢުލާނާ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، 

ޤައުމީ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ އުޞޫލުތައް "ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  އްވާޚާއްޞަ ގޮތުން ބާ

ހޭ ޤަވާޢިދު" ގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެޕާޓީގެ )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގެ އިންތިޚާބުތަކާބެ

ވަނަ މާއްދާ އުނި ކުރުމަށްފަހު ޖަލްސާ  7، އަދި 6، 4، 3ދުގެ އިވާގަ ކައުންސިލުން އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު 

 ދާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށާއި،އިވާގަ ބޭއްވުމަށް ނިންމުމަކީ ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ އަސާސީ 
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ވަނަ  4ނަ މާއްދާގެ ވަ 54)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  4/2013 ޤާނޫނު ނަންބަރު

ކުރެވޭގޮތަށް ބާއްވާ ލުޞީކޮށްފައިވަނީ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ތަމްނަންބަރުގައި "ގައުމީ ބައްދަލުވުން" މާނަ 

 IU-03/2018ގެ ނަންބަރު  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ބައްދަލުވުމަށްކަމަށް ވާތީއާއި 

ވާ ގައި ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައި 29، 28ސެޕްޓެމްބަރ  2018( އިޢުލާނުގައި 2018ސެޕްޓެމްބަރ  26)

ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވޯޓުދެވޭނެކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންނަކީ "ޕާޓީ ތަމްޞީލުކުރާ މެންބަރެއް" ކަމުގައިވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ވަނަ ނަންބަރުން  1ލިސްޓުގެ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިސްޓަށް ބެލިއިރު، ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި އެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ ނަން  49

ތީ، އެފަރާތްތަކަކީ އެކަނިކަމުގައިވާތީއާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ނުވަތަ އައީކާޑު ނަންބަރު ފޮނުވާފައިނުވާ

 50އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންކަން އެ ކޮމިޝަނަށް ޗެކްކުރެވޭނެ ގޮތެއްނެތްކަމަށާއި، އަދި ލިސްޓުގެ 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕްރޮގްރެސިވް  171ވަނަ ނަންބަރާ ހަމައަށް ތިބި  268ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން 

މެންބަރުންނާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް  129ށް ނިސްބަތްވާ އަމް( ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެ

މެންބަރަކާއި، ޖުމްހޫރީ  1ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މެންބަރަކާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ 

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މެންބަރުންނާއި، އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކާއި، 2ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ 

މެންބަރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ  7އެލަޔަންސް އަށް ނިސްބަތްވާ 

 މެންބަރުންކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،  29

ޕްރޮގްރެސިވް  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ބޭއްވޭ

ވޯޓިންގ ބޫތު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  18އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގަވާއިދުގެ  ގެ  ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(

ޖަލްސާގައި އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ޤައުމީ ހުންނަންވާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ 

  މަށް ބުނެ މިކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަ
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ދުގެ އިވާގަޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ އަސާސީ  :ވަނަ ކަމަކީ ހަތަރު ( ރ)

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  33

ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން "އަންނަނިވި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ 

 ވާނެއެވެ.

ޕާޓީގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް މިޤަވާޢިދާއި ޕާޓީގެ ހިންގާ  -1

 ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށައެޅިއްޖެނަމަ،

ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ  -2

 މެމްބަރުން އެދިއްޖެނަމަ، 25ންގެ %ކުރެވިފައިވާ މެމްބަރު

ގެ ކައުންސިލުން ޕާޓީގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ޕާޓީ -3

 ފާސްކޮށްފިނަމަ،

ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް އި ވާގަ ދާއި، ޕާޓީގެ ހިންގާ އިވާގަމި -4

 "ބާއްވަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ،

އްވުމަށް ޕާޓީގެ ތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ބޭމިފަދައިން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތުމުން، ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ގޮ

ގައި ބޭއްވުނު ކުއްލި ކައުންސިލް  2018ސެޕްޓެމްބަރ  25އެ ގޮތުން، ސިލަށް ފާސްކުރެވިދާނެ ކަމާއި، ކައުން

ވަނަ ނަންބަރުން ބާރުލިބިގެން  3ދާގެ )ހ( ގެ ވަނަ މާއް 33ޕާޓީގެ އަސާސީގެ ގަވާއިދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި 

ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް  އްވާގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބާޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(

  ފާސްކުރެވުނުކަމާއި، 

ގައުމީ ޖަލްސާގައި ބޭއްވޭ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ  

 ވަނަ މާއްދާގައި  1އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 

    ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ އަސާސީ ގަވާއިދު  މިއީ "                           

ނަނިވި މަޤާމުތަކަށް މެމްބަރުން މަތިން، ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އަން

 އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ގަވާއިދެއެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ އަންނަނިވި  29)ހ(  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ  

 މަޤާމުތައް؛

 . ޕާޓީގެ ރައީސް 1

 . ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސުން 2

 މަޤާމް  4ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ . ކައުންސިލްގައި އަންހެނުންނަށް 3

 "މެންބަރުން 10. ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ޢާންމު 4

 ވަނަ މާއްދާ "މާނަކުރުން" ގައި  29އެ ގަވާއިދުގެ އިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާ

"ޤައުމީ ޖަލްސާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިން ބާއްވާ 

 "ލްސާ ނުވަތަ ޚާއްޞަ ގައުމީ ޖަލްސާއަށެވެ.ޕާޓީގެ ގައުމީ ޖަ

ދެންނެވުނު ގައުމީ ޖަލްސާގައި އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ  އްވާ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ޚާއްޞަގޮތުން ބާ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ގައުމީ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ 

 ވެ. ވާގޮތުގެ މަތިންކަން އެނގޭކަމެ  އެއްގޮތް ޖަލްސާގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގަވާއިދާ

  

 ގެ އަސާސީ ގަވާއިދު  ޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލް )ބ( ފަސްވަނަ ކަމަކީ،

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ގޮތުން  87އިޞްލާޙުކުރެވޭނެ ގޮތް އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 

 މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން  3/2ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރެވޭނީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގެ "

  "ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 

ގާ ގަވާއިދުތަކާއި، ޕާޓީ ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިން "

 އެކުލަވާލާ އިތުރު ހިންގާ ގަވާއިދުތައްވެސް، އިޞްލާޙުކުރެވޭނީ: 

 ޤައުމީ ޖަލްސާގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.ޕާޓީގެ  .1

ގައި މިހެން އޮތްކަމަށްވިއަސް، ޕާޓީ ކައުންސިލްގައި އެވަގުތެއްގައި  1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  .2

ގާ އަޣްލަބިއްޔަތުން މެންބަރުން ފާސްކޮށްގެންވެސް ހިން 3/2ތިބި ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
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އިޞްލާޙުކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމުން، ވަގުތުން އެ އިޞްލާޙަށް ގަވާއިދު 

އެއަށްފަހު އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއްގައި  ޢަމަލުކުރަންފެށޭނެއެވެ. ނަމަވެސް

  "އެ އިޞްލާޙާއެކު އެ ހިންގާ ޤަވާއިދުތަކަށް މެންބަރުންގެ ރުހުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

ލްޑިވްސް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯ ދުވަހު  2018ސެޕްޓެމްބަރ  26 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މިފަދައިން

           ގެ އާންމު ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނުކަމާއި، ބުނެވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު  )ޕީ.ޕީ.އެމް(

A-05/2018  ،ުޕާޓީގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީ ގައި  4އެޖެންޑާ އައިޓަމް ޔައުމިއްޔާއަށް ބަލާއިރ

ޕާޓީގެ ކޮންގްރެހެއް އެ ގޮތުން، ވުނު ކަމާއި، އެޖެންޑާކުރެ މަޖިލިހުގައި ނިންމަންޖެހޭކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން، 

ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް  ،ފައިވާއިރުހުށަހަޅާ  ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިޞްލާހު ގެނައުމަށްބޭއްވުމަށާއި، 

 ރުމަށް ނިންމުނުކަން ފާސްކުއްޞަގޮތުން ބޭއްވޭ ގައުމީ ޖަލްސާގައި ޚާއިޞްލާހުތައް  ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރި

 ވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ބުނެވުނު ބައްދަލު

އެއް ޚާއްސަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ

ބުނެވުނު ޚާއްޞާގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާގެ އި، ކަމާ ގައި ބޭއްވުނު  2018ސެޕްޓެމްބަރ  29އަދި  28

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް  ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔައުމިއްޔާއަށް ބަލާއިރު، ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް 

ވަނަ  5 ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 33ވަނަ މާއްދާއާއި  29ގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ  މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(

 އިތުރުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި،  ގެ ގޮތުގައި ނަންބަރެއްނަންބަރު

ގެ ވަނަ މާއްދާ 29ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 

  ()ހަތަރެއް 4ވަނަ ނަންބަރުގައި ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސުންގެ އަދަދަކީ  2)ހ( އަށް ބަލާއިރު، އެ އަކުރުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  33އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކަމަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  33އަސާސީ ގަވާއިދުގެ އިވާކަމާއި، އިޞްލާޙް ހުށަހަޅާފަ ގޮތުގައި ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް

 ގައި ވަނީ؛ވަނަ ނަންބަރު  5އަށް 
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މީ ޖަލްސާއެއްގައި ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކަށް، ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޤައު"

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި 

  "ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.

އަދި މި އިޞްލާޙުތައް ޖަލްސާގެ ވޯޓުދެވޭގޮތަށް ތިބި މެންބަރުންގެ އިއްޠިފާޤުން ފާސްވިކަމަށް މިފަދައިންކަމާއި، 

 ވެ. ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރިކަން އެނގޭކަމެ

 

ށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ އަސާސީ ގަވާއިދަ  ވަނަ ކަމަކީ،ހަ ( ޅ)             

)ހަތަރެއް(  04އްޞަގޮތުން ބޭއްވުނު ޕާޓީގެ ގައުމީ ޖަލްސާގައި ޚާގެނެވުނު ބުނެވުނު މި އިޞްލާޙުތަކާ އެކު، 

)ހަތަރެއް( ނާއިބު ރައީސުން އިންތިޚާބުކުރުމީ  04ނުކަން އެނގޭކަމާއި، އިންތިޚާބްކުރެވުނާއިބު ރައީސުން 

 ސް  ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ

ފް މޯލްޑިވްސް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން ނިންމާ  35 )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 

 )ށ( ގައިކަންތައްތައްކަމުގައިވާއިރު، އެ މާއްދާގެ 

 "ނާއިބު ރައީސުން 3( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޕާޓީގެ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 29މި ޤަވާއިދުގެ " 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، 

)ހަތަރެއް( ވަނަ ނަންބަރުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ އެ ގަވާއިދުގެ  35

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ތުމާއި، އެނގެންއޮދަށުން އިންތިޚާބްކުރެވޭ ފަރާތްތައްކަން 

ނާއިބު ރައީސުންގެ  03 ،)ހަތަރެއް( ވަނަ ނަންބަރަށް  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  29 އަސާސީ ގަވާއިދުގެ

އިޞްލާޙު ޙާއްޞަގޮތުން ބޭއްވުނު ޕާޓީގެ ގައުމީ ޖަލްސާގައި ށް ؛ މި ގޮތަ ނާއިބު ރައީސުން 04ބަދަލުގައި 

މި ދެ މާއްދާގައި އިންތިޚާބުކުރެވޭ ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސުންގެ އަދަދާމެދު ، ންގެނެވިފައިވާކަން އެނގެންއޮތުމު 

      ރު ނަންބަޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ތަޢާރަޒްވުމެއްނުވާކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި 
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IU-02/2018 (25  އިޢުލާނުގައި 2018ސެޕްޓެމްބަރ )ނާއިބު ރައީސުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް  03

 1ފިރިހެން،  3)ހަތަރެއް( ނާއިބު ރައީސުން ) 04އިޢުލާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގައި 

 29 ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )އަންހެން( އެކުލެވިގެންވާކަމަށް 

ޙާއްޞަގޮތުން ބޭއްވުނު ޕާޓީގެ ގައުމީ މި އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ، އިޞްލާޙްކުރެވިފައިވުމުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ފައިވަނީ )ހަތަރެއް( ނާއިބު ރައީސުން އިންތިޚާބްކުރެވި  04ޖަލްސާގައި 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ދާ އެއްގޮތަށްކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި ސާސީ ގަވާއި)ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ އަ

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަކީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ކުރިން ފަރާތުން )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ 

ގެ ފަރާތުން ޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަން އެނގެންއޮންނައިރު، 

 ވެ. ހަމައެއްނުވާކަމެބަލާނެ ކަމަށް ނާއިބު ރައީސުން ޢައްޔަންކުރި ކުރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު 04 ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް

 

     ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ނަންބަރު  ވަނަ ކަމަކީ،ތް ހަ ( ކ) 

IU-04/2018 (26  އިޢުލާނުގައ2018ިސެޕްޓެމްބަރ )،  ްޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުނ

ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ޚާއްޞަގޮތުން ބޭއްވޭ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި  29 އަދި ،28ސެޕްޓެމްބަރ  2018

ރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބްތަކާބެހޭ ގަވާއިދާއި ޕް

ވަނަ މާއްދާގެ އިތުރުން އެ ގަވާއިދުގެ  6، 4، 3އެ ގަވާއިދުގެ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، 

އެ  ނިންމާފައިވާކަން އަންގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު،ލުން ޕާޓީގެ ކައުންސިވަނަ މާއްދާއަށް އަމަލުނުކުރުމަށް  7

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  ސްއިލެކްޝަން ނިންމާފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ނިންމުން 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޚާއްސަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި  ބުނެފައިވާއިރު،

ވަނަ  5ދާގެ )ހ( އަށް ވަނަ މާއް 33އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙާއެކު 

 ނަންބަރުގައި 



 HC-SP/01/2018 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 
 3316471: ފެކްސް ، 3325029: ފޯން ، ދިވެހިރާއްޖެ /މާލެ ، އާބުރުޒުހިނގުން ، ހައިކޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 www.highcourt.gov.mv: ވެބްސައިޓް    info@highcourt.gov.mv:އީމެއިލް

16 

ތަކަށް، ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއްގައި ޕާޓީގެ މަޤާމު"

އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި 

 "ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ، ންކަން އެނގެންއޮތުމު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިފަދައިން 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ ގައި ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޚާއްސަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާ 

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް އެހެންކަމުން، މުއްދަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، 

ގައި ބާއްވާފައިވާ އެ ޕާޓީގެ  29 އަދި ،28ސެޕްޓެމްބަރ  2018 ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ

މަޤާމުތަކަށް އެކި ފަރާތްތައް އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި އަދި ގައި ޚާއްޞަގޮތުން ބޭއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާ 

ކޮމިޝަނަށް ސާފުކޮށް  ސް އިންތިޚާބުކުރުމުގައި އެ ޕާޓީން ޚިލާފުވެފައިވަނީ ކޮންގޮތަކުންކަން އިލެކްޝަން

  ބުނެދެވިފައިނުވާކަމެވެ.

 

ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ގެ  )ޕީ.ޕީ.އެމް(ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ވަނަ ކަމަކީ، އަށް ( އ)

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  18 ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ

ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ ވޯޓުލާ މީހާ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ޖަހާ ފާހަގަ އެހެން މީހުންނަށް "

 ނުފެންނަގޮތަށެވެ. 

މާލަމުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނަ )ށ( ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ ވޯޓުލާ 

 "ހިސާބުގައެވެ.

، އިކަމާމާއްދާގައި ވޯޓިންގ ބޫތު ބަހައްޓަން ވަކިތަނެއް ލާޒިމްކޮށްފައިނުވާ މި  ،މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

މާއްދާގައި ބުނާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާގޮތެއްގެ މަތިން ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ވޯޓިންގ ބޫތު މި  ދިއަ

އެނގޭއިރު، މި މާއްދާގައި ބުނާ ޝަރުޠުތަކަކީ ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ނުގެއްލޭނެގޮތުގެ މަތިން  ދާނެކަންބެހެއްޓި
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ން؛ ނަ ހިސާބެއްގައި ވޯޓިންގ ބޫތު ހުރުވޯޓުލެވުމާއި، ވޯޓުލާ މާލަމުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށް ފަސޭހައިން ފެން

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވުނީކަމަށް  ކަން އެނގޭއިރު މި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ މި 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  އި ބޭއްވުނުގަ 29 އަދި ،28ސެޕްޓެމްބަރ  2018 ބަލަންޖެހޭކަމާއި،

ގައި ބޭއްވުނު އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މަންދޫބުން ޤައުމީ ޖަލްސާ  އްވާޚާއްޞަގޮތުން ބާ)ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ 

ތިބި ތަނާއި ހަމައަށް ވޯޓު ކަރުދާސް އަދި ވޯޓު ފޮށި ގެންދިއުމުން، އެފަރާތުން ވޯޓު ދީފައި ކަރުދާސްކޮޅު ވޯޓު 

އްރު ވޯޓަކަށް ވާންޖެހޭތީ އެކަކު އަނެކަކާ ފޮށްޓަށް ވައްޓާލައިގެންކަމަށާއި، މަންދޫބުން ދޭ ވޯޓަކީ ސި

ރާތްތަކުން ނަށް ދައްކާ ނުހެދުމަށާއި، އަދި އެހެން ފަން މަޝްވަރާނުކުރުމަށާއި، ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު އެހެންމީހު

ފާހަގަޖަހާތަން ބަލާ ނުހެދުމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރިކަމަށް ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާގެ 

ގެ ފަރާތުން ވޯޓިންގ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ތުމުން، ބެލުމުން އެނގެންއޮ ޔާއަށް ޔައުމިއް

ބޫތު ބަހައްޓާފައިވަނީ ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ނުގެއްލޭނޭގޮތުގެ މަތިން އަދި ވޯޓުލާ މާލަމުގައި ތިބި އޮފިޝަލުންނަށް 

ރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޕްންނައިރު، ބުނެވުނު ންއޮފެންނާނެ ހިސާބެއްގައިކަން އެނގެ 

މިގޮތަށް ވޯޓުލާން ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ އްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ޚާއްޞަގޮތުން ބާ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ވޯޓިންގ ބޫތު ބެހެއްޓުމުގައި  މުން،ހެންކައެއެނގޭކަމާއި، މެންބަރުންގެ އިއްޠިފާޤުންކަން 

 18ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  ފަރާތުން އެ ޕާޓީގެ މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ 

އަދި މިގޮތަށް ވޯޓިންގ ބޫތު ބަހައްޓައިގެން މާއި، ކަބަލާނެ ހަމައެއްނުވާވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް  މެންބަރެއްގެ އެއްވެސް  ވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ޕްރޮގްރެސި އިންތިޚާބާމެދު 

ޝަކުވާއެއް އެއްވެސް ވެސް ނަމަ  ށް ސްއަކޮމިޝަން ސް އަށް އަދި އިލެކްޝަން  މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(

 ސް އި އިލެކްޝަން ގެ ފަރާތުންނާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް 

  ކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.ބުނެފައިވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 
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ވަނަ  54)ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  4/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ ކަމަކީ، ނުވަ ( ވ)

 ވަނަ ނަންބަރުގައި  6މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ބައްދަލުވުންކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރެވޭގޮތަށް ބާއްވާ ގައުމީ "

 "ބައްދަލުވުމަށެވެ.

ގައި ބޭއްވުނު  29 އަދި ،28ސެޕްޓެމްބަރ  2018 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

އްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބާ

 ސް ފަރާތްތަކަކީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންކަން އިލެކްޝަން

އްނެތްކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންގެ ށް ޗެކްކުރެވޭނެ ގޮތެސް އަންކޮމިޝަ

ނަންބަރުގައިވާ  49ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  1ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިސްޓުގެ  ސް ގޮތުގައި އިލެކްޝަން

ތްތަކުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ން އެކަނިކަމަށާއި، އެފަރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވާފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ ނަ

 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ނުވަތަ އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ފޮނުވާފައިނުވާތީ، އެ ފަރާތްތަކަކީ 

 ބުނެފައިވީނަމަވެސް،ގެ ފަރާތުން ސް ކޮމިޝަނު ންކުރެވިފައިނުވާކަމަށް އިލެކްޝައަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންތޯ ޗެކް

 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ކޮމިޝަނުން  ސްއެ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިލެކްޝަން

ކޮންމެ ސިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމާއި،  ސް ގެ ކިބައިން އެދިފައިނުވާކަމަށް އިލެކްޝަން

އެ ޕާޓީއެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ   އަދި މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނީށް ވުމާއިޕާޓީއެއްގެވެސް މެންބަރަކަ 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން  17އަދި  16 ގެ )ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު( 4/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު މަތިންކަން 

 އެ ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަނުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށް  ސް ގެ ދަފްތަރެއް އިލެކްޝަންޕާޓީ ސިޔާސީ  ،ރުއިއެނގޭ

 އި ވަނަ މާއްދާގަ 28އެ ޤާނޫނުގެ އަދި ، ކަމާއި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 19

)ހ( މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ "

 ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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)ށ( ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ 

)އެކެއް( ފަހަރު ކޮމިޝަނުން  1)ހައެއް( މަހަކުން  6ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ކޮންމެ 

  "ބަލައި ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ގައި ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް  29 އަދި ،28 ސެޕްޓެމްބަރ 2018މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

މެންބަރުން ގައި އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްނުވާ ޤައުމީ ޖަލްސާ  އްވާޚާއްޞަގޮތުން ބާމޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ 

ގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަން  ސްއިލެކްޝަން އިރު، ބުނެފައިވާ ގެ ފަރާތުންކޮމިޝަން  ސްބައިވެރިވިކަމަށް އިލެކްޝަން 

)ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  4/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަށަވަރުކުރަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ

އެއަށްވުރެ އަވަހަށްވެސް ޕާޓީގެ )އެކެއް( ފަހަރުކަމަށް ވެފައި، އަދި  1)ހައެއް( މަހުން  6ބުނާގޮތުން  ޤާނޫނު(

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް،  ސްއަންނަކަމަށް އިލެކްޝަންމެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަމުން 

ސިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ  ސްޤައުމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށްކަމަށްވާތީއާއި، އިލެކްޝަން

 ގެ މައްޗަށްކަމަށްވީއިރު،ން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކުތަކުބަދަލު އަންނަނީ ޕާޓީއަށް ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް  ،ވުރެ  ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް  ސްއިލެކްޝަން

ޕްރޮގްރެސިވް ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮންނާނީ  (updated)އެންމެ ފަހުގެ މެންބަރުންގެ  ގެ މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(

ގައި ބޭއްވުނު  29 އަދި ،28ސެޕްޓެމްބަރ  2018 ނަމަވެސް،ގައިކަމަށް ވީ  )ޕީ.ޕީ.އެމް(ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީއަށް 

ނީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަ  ސްމެންބަރުންތަކެއް ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަން ނިސްބަތްނުވާ

ލުމެއްނެތި، ހަމައެކަނި ބެ ރަޖިސްޓްރީއަށް  ގެ މް( މެންބަރުންޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެ

 ކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި  ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ދަފްތަރަށް ބަލައި ސްއިލެކްޝަން

ރަޖިސްޓްރީ ބަލައި އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މެންބަރުންގެ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(

 ސް ގެ މެންބަރުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އިލެކްޝަން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ފަރާތްތަކަކީ 
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 ގެ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(އިރު އެކަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށްފައިނުވާ

 ސާފުކޮށްފައިވެސްނުވާކަމެވެ. ފަރާތުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މައްސަލަ ބެލި އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން، ވީމާ،  

ގައި ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް  29 އަދި ،28ރ ސެޕްޓެމްބަ 2018ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ ހައިކޯޓުގެ 

ދާއި، އިވާގަ އަސާސީ  ބާއްވާފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާ

ގައި  ގަވާއިދު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

ތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އިޖުރާއާތުތައް ޚާއްޞަ ގޮ

ދާއި، އިވާގަ ބުނެ، ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޕާޓީގެ އަސާސީ  ނުކޮށް ކަމަށް ފުރިހަމަ

ތްއޮތުން އެންޑޯޒް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް އިލެކްޝަންސް ގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި އޮޕާޓީ

 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް(ސިޓީއިން   DB/PPM/2018/86-38  ނަންބަރު ކޮމިޝަންގެ 

 ބަދަލުގެންނަންޖެހޭކަމަށެވެ. ށް އަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަ

 

 

 ޙުކުމް:

 

އަދި  28ރ ސެޕްޓެމްބަ 2018، ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށްހުރުމާއެކުދެންފަހެ، އިސްވެ 

ލްސާ ގައި ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަ 29

މް( ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ދާއި، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެއިވާގަ ބާއްވާފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ 

ބޭއްވުމުގައި ފުރިހަމަ  އެއްބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ގައި ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާ 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ކަމަށް ބުނެ، 

ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ގައި ބޭއްވި  2018ސެޕްޓެމްބަރ  29އިން )ޕީ.ޕީ.އެމް( 
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ދާއި، ޕާޓީގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އެންޑޯޒް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް އިވާގަ އަސާސީ 

ސިވް ޕާޓީ އޮފް ސިޓީއިން ޕްރޮގްރެ DB/PPM/2018/86-38އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

 ސެޕްޓެމްބަރ  2018 މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( އަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ބާޠިލް އެންގުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

ގައި ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ޚާއްޞަގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ  29 އަދި 28

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ގަވާއިދާއި އެ ޖަލްސާގައި ޖަލްސާ 

 24ން ފެށިގެން  13:45 ގެ 2018ވެމްބަރ ނޮ 22 ،މިއަދު މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު ފަރާތްތައް  ގެ

ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް  ސްސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް އިލެކްޝަން)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 

 ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.އިއްޠިފާޤުން މަޖިލީހުގެ އަމުރުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ 

 

 

 

 

  


