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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 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

187 އަދަދު:  6201  ބަރުޑިސެން 6 – 8143  ރަބީޢުލްއައްވަލް  7 ތާރީޚު:  އަންގާރަ  45 ވޮލިއުމް:   

  ވަނަ  3 އަށް ( ޤާނޫނު  ޕާޓީގެ  ސިޔާސީ ) 2013/4 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެުދވަ ބުދަވި  23މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2016
ވަނަ އިޞްލާުޙ  3ޤާނޫނު( އަށް  ސިޔާސީ ޕާީޓގެ) 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރު " އްވިވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެ 14

 ރަބީޢުލްައއްަވލް  7) 2016 ޑިސެންބަރު 6 ،މަތިންާމއްދާަގިއވާ ގޮތުގެވަނަ  92ގެ ޤާނޫނުއަާސސީ" ބިލު ގެނައުުމގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން އަންގާރަހ( ވި 1438

 ކުެރވިއްެޖއެވެ. ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއިޢު
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 2016/28 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

  ވަނަ  3 އަށް ( ޤާނޫނު  ޕާޓ ގެ  ސިޔާސ  ) 2013/4 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 

.އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުަތއް ގެަނއުން (ޤާނޫނު ސިޔާސ  ޕާޓ ގެ) 2013/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު  

ާމއްާދ އަންނަނިވި ދާގެ ގޮުތގަިއ ވަނަ ާމއް 10ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫުނގެ . 1
 އިތުރުކުރުން.

ސިޔާސ  
ޕާޓ އެއްގެ 

ޕްރައިމަރ ގައި 
ވާދަކޮށްފައިވާ 
ކެންޑިޑޭޓަކު 

އެހެން 
ހައިސިއްޔަތަކުން 
އިންތިޚާބުތަކުގައި 

 ވާދަ ނުކުރުން 

އިވ ނަަމވެސް، ިސޔާސ  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް އޮްތކަމުގަ  )ހ( .10

ޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު، ޤާނޫނުައސާސ ން ނުވަަތ ރަ ޕާޓ އެްއގައި

ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ބާއްވާ އެްއވެސް އިންތިޚާެބއްަގިއ ސިޔާސ  ޕާޓ ގެ 

     ޓިކެޓް ހޯދުމަށް އެ ޕާޓ ގެ ޕްރައިމަރ ގައި ވާދަކޮށްފަިއވާ މެންބަރަކު، 

ށްގެްނ ވާދަކޮ ހަިއސިްއޔަތަުކންއެ އިންތިޚާބެްއަގއި އެހެްނ އެްއވެސް 

 ނުވާނެެއވެ. 

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން އިންތިޚާބެއްަގއި ިސާޔސ  ޕާޓ ގެ ިޓކެްޓ  މި )ށ(  

 ،ހޯދުމަށްޓަކައި ސިޔާސ  ޕާޓ ެއއްގެ ޕްރައިމަރ ގައި ވާަދކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު

 ގޮުތަގއި  ިޑޑޭޓެްއގެންކެ ހައިިސއްޔަތަކުންއެ އިންތިޚާބުަގއި އެހެން އެްއވެސް 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ކޮމިޝަނުްނ  ސްކުރިމަތިލުމަށް އިލެކްޝަން

 ުލ ކުރަންވާނެެއވެ.ބާޠިސ  ޑިޑެން އެ މ ހެއްގެ ކެ

މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާއާ ގުިޅގެން، އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު . 2
 ތަރުތ ބުކުރުން.

ކުރަން ފަށާނ ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދ ޤުކޮށް، ދިވެިހސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓަގިއ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލު. 3
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
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