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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

140 އަދަދު: 6201 އޮގަސްޓު 23 – 7143 ޛުލްޤަޢިދާ 20 ތާރީޚު: އަންގާރަ  45 ވޮލިއުމް:   

  ވަނަ  2 އަށް ( ޤާނޫނު  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ) 4/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

  ޤާނޫނު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަ ވި  17މަހުގެ  ޮއަގސްޓުވަނަ އަހަރުެގ  2016
ވަނަ އިޞްލާުޙ  2ޤާނޫނު( އަށް  ސިޔާސީ ޕާީޓގެ) 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި 17

 ޛުލްޤަޢިދާ  20) 2016 އޮގަްސޓު  23 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު ގެނައުުމގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންރަ ދުވަހު އަންގާރަހ( ވި 1437

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި
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 2016/19 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

  ވަނަ  2 އަށް ( ޤާނޫނު  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ) 4/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

  
 ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުަތއް ގެަނއުން.ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ) 4/2013 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 

 

 ނަނިވި އަކުރުަތއް އިތުރުކުުރން.ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައން 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ިސޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ  )ރ( .9 

މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ، އެ ޕާީޓއެްއގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް ެއދި އެ ޕާޓީއެްއގެ 

އަސާސީ ަގވާއިާދއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން، 

އަދި އެމީހެްއގެ ނަމާިއ، ެއޑްރެހާއި، ައއިޑެންޓިޓީ ކާުޑގެ ނަންބަރާިއ، 

ޢުމުރާއި، އިނގިީލގެ ނިޝާނާއި، ޮސއި އަދި ސޮިއކުރި ތާރީޚު އެނގެްނ 

އޮންނަގޮތަށް ހުށަހަޅާފަިއވާަނމައެވެ. އަދި އެާއއެުކ، ެއމީހެއްގެ މުއްދަތު 

 ނަމަެއވެ.ހަމަނުވާ އައިޑެންޓިޓީ ކާުޑގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާފަިއވާ
 

ވަނަ  2)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އަށް  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބ(  

އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ސިޔާީސ 

ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ުނވަތަ ިސޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ 

މި މާއްާދގެ )ރ( ގަިއ ، މެންބަރަކަށް ވެފަިއވާ މީހަކާ ުގޅޭގޮތުން

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ތަކެތި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ަފރާތްތައް، ޤާނޫނު 

ވަނަ އިޞްލާޙު  2)ިސާޔސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އަށް  2013/4ނަންބަރު 

)އެކެއް(  1ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ާމއްދާގެ )ރ( އާ އެްއގޮތަށް މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި 

 ހުށަހަޅައި އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއވެ. އަދި މި މުްއދަތުގެ ތެރޭގަިއ 

އެ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެފަދަ މީހެއް އެ ިސޔާީސ 

 2013/4ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރުކަމުން ަވކިވާނެެއވެ. އަދި ޤާނޫނު ަނންބަރު 
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ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަށް  2)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ައށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިޔާސީ  34ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ 

ޕާޓީ ހިންގުމަށް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ދޭ ަފިއސާ ދޫކުރުމުަގއި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި މި ައކުރާ އެްއގޮތަށް

 ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ދަފްތަރުތަކަށެވެ.
 

 ިދވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓަގިއ ދީޤުކޮށް، ފާސްވެ، ތަޞްމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު . 2

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
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