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  2018/2 ނަންބަރ   ބިލ  
 

 ބިލ   ޑިފެކްޝަން -އެންޓި 
 

ބާބ   އެއްވަނަ   

 ފެށ ން 

 

ޕާޓީ ސިސްޓަމްގެ ދަށ ން، -ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިންގަމ ންދާ މަލްޓި މިއީ (ހ)  .1 ނަން  ތަޢާރ ފާއި 
ވަކި ސިޔާީސ ޕާޓީެއްއގެ ޓިކެޓްަގއި ވާދަކޮްށގެން ަރްއޔިތ ންގެ 

ޚާބ ވި ދައ ރ ގެ ެތރޭގަިއ، އިންތިމަޖިލީހަށް އިންތިޚާބ ވ މަށްފަހ ، އެ 
އިންތިޚާބ ވި ޕާޓީގެ މެންބަރ ކަމ ން ވަކިކޮށްފިނަމަ، ނ ވަތަ 
އަމިއްލައަށް ވަިކެވއްޖެނަމަ، ނ ވަތަ އެހެން ޕާޓީެއއްގެ މެްނބަރަކަށް 
ވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެްއލޭނެކަން 

ކ ަގއި     ކަނޑައެޅ ާމއެކ ، އެފަދައިްނ ގޮނޑި ގެއްލޭ ޙާލަތްތަ
ތ ތައް އަލ ތަާކއި ިއޖ ރާސޫއިލެކްޝަން ބޭއްވ ާމ ގ ޅޭ އ -ބައި

 ބަޔާންކ ރ މ ގެ ޤާނޫނެވެ.

 .އެވެ " ޤާނޫނ  ޑިފެކްޝަން-އެންޓި " ،ކިޔާނީ ޤާނޫނަށް މި (ށ)  

 
 ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި  މަޤްޞަދ ތައް ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނ ގެ-އެންޓި   .2 މަޤްޞަދ ތައް  ޤާނޫނ ގެ 

 .އެވަީނއެވެ
ދިވެހި ދައ ލަތ ގެ އެންމެހައި ބާރ ތައް ފެށިގެން އަންނަނީ  )ހ(  

ރައްޔިތ ންެގ ކިަބއިންކަމާިއ މި ބާރ ތައް ދެމި އޮްނނާނީވެސް 
ރައްޔިތ ންގެ ކިަބއިންކަމަްށވާިއރ ، މިނިވަންކަމާއެކ  އިޚްިތޔާރ ކ ާރ 
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މަންދޫބ ން މެދ ވެރިކޮށް ރައްޔިތ ންެގ ކަންތައްަތއް ިހންގ މަށް 
 އިންތިޚާބ ކ ރާ މެންބަރ ން ރައްޔިތ ންނަށް ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ ން. 

ކ ރާ ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ މެްނބަރ ންނަކީ ރައްޔިތ ން އިންިތޚާބ  )ށ(  
ދައ ރ ގެ ތެރޭަގއި އެ އިންިތޚާބ ކ ރި ސިޔާސީ ފިކ ރ ަގިއ ދެމިތިބޭ 
ބައެއްކަން ކަަށވަރ ކ ރ މާެއކ ، ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަކީ ތަފާތ  
 ސިޔާސީ އަދި މާލީ ނ ފޫޒ ން އެްއކިބާވެަފއިވާ އަދި، ޢާންމ  

ޔަޤީންކަން ލިިބގެންވާ ތަެނއްކަމަށް  އިތ ބާާރއި މެދ ގައި ރައްޔިތ ންގެ
 ދ ން.ހެ

ން ރައްޔިތ ްނގެ މަޖިލީހ ގެ ތިމި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތ ގެމަ )ނ(  
މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްޭލ ޙާލަތްތަކ ގައި ގޮނޑި ހ ސްވި 

އިލެކްަޝން ބޭއްވ މ ގެ ބާރ  ކޮމިޝަނަށް -ދާއިރާެއއްގެ ބައި 
އިލެްކޝަން ބޭއްވ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ -ލިބިދިނ މާއެކ ، ބައި 

 ތްތައް ަބޔާންކ ރ ން. އައިޖ ރާ

މި ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޙާލަތްަތކ ަގއި ަރްއޔިތ ންގެ  )ރ(  
އިލެްކޝަންގަިއ -މަޖިލީހ ގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ މެންބަރ ންނަށް ބައި

 ބައިވެިރވ މ ގެ ަޙއްޤ  ލިބިދިނ ން. 
  

 ދެވަނަ ބާބ  
 ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ގޮނޑި ހ ސްވާނެ ޙާލަތްތައް 

 
ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ 

މެންބަރ ންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ 
 ޙާލަތްތައް 

 

ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބ ވި މެންބަރަކަށް އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ   .3
ން ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ނ އެކަން ކޮމިޝަ ،ޙާލަތެއް މެދ ވެރިެވއްޖެނަމަ
ެއ މީހަކ  ރަްއޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ މެންބަރ ކަމ ްނ އަންގާ ދ ވަހ ން ފެށިގެްނ، 

ވަނަ ދ ވަހ ން ފެށިގެން މި  2017ޖ ލައި  13އަދި މީލާދީން ވަިކވާނެެއވެ. 
މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތެއް ރައްޔިތ ްނގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބ ިވ 

މަޖިލީހަށް ން ރަްއިޔތ ންގެ ނ މެންބަރަކަށް މެދ ވެރިެވއްޖެނަމަ، ެއކަން ކޮމިޝަ
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އަންގާފަިއވާ އެންމެހައި މެންބަރ ންގެ މައްޗަށްވެްސ މި މާއްދާގަިއ 
 ލ  ހިނާގނެއެވެ.ސޫބަޔާންކޮށްފަިއވާ އ 

ވަކި ސިޔާީސ ޕާޓީެއްއގެ ޓިކެޓްަގއި ވާދަކޮްށގެން ަރްއޔިތ ންގެ  )ހ(  
ޚާބ ވި ދައ ރ ގެ ެތރޭގަިއ، އިންތިޚާބ ވ މަށްފަހ ، އެ އިންތި މަޖިލީހަށް

 އިންތިޚާބ ވި ޕާީޓގެ މެންބަރ ކަމ ން ވަކިކ ރ ން.

ވަކި ސިޔާީސ ޕާޓީެއްއގެ ޓިކެޓްަގއި ވާދަކޮްށގެން ަރްއޔިތ ންގެ  )ށ(  
ޚާބ ވި ދައ ރ ގެ ެތރޭގަިއ، މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބ ވ މަށްފަހ ، އެ އިންތި

 އިންތިޚާބ ވި ޕާީޓގެ މެންބަރ ކަމ ން އަމިއްލައަށް ަވކިވ ން.

ސިޔާީސ ޕާޓީެއްއގެ ޓިކެޓްަގއި ވާދަކޮްށގެން ަރްއޔިތ ންގެ ވަކި  )ނ(  
ޚާބ ވި ދައ ރ ގެ ެތރޭގަިއ، މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބ ވ މަށްފަހ ، އެ އިންތި

 އިންތިޚާބ ވި ޕާޓީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަށްވ ން.

ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނ ވާގޮތަށް ރަްއޔިތ ންގެ ަމޖިލީހ ގެ ވަކި  )ރ(   

މިނިވަން މެންބަރެއްގެ ގޮތ ަގއި މެންބަރ ކަމަށް ވާދަކޮށްގެްނ 
ެއ މެންބަރަކ  އިންތިޚާބ ވި ދައ ރ ެގ  ،ބ ވި މެންބަރަކ ޚާއިންތި

ތެރޭގައި ިސޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ މެންބަރަކަށް ވ މަށްފަހ ، ެއ 
ތްތަކ ންކ ރެ ޙާލަތެއް މެންބަރަކަށް އަންނަނިިވ ޙާލަ

ން ރައްޔިތ ންގެ ަމޖިލީހަށް ނ އެކަން ކޮމިޝަ ،މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ
އެ މީހަކ  ރަްއޔިތ ންގެ ަމޖިލީހ ގެ އަންގާ ދ ވަހ ން ފެށިގެން، 

 ވަކިވ ން. މެންބަރ ކަމ ން

 ޕާޓީގެ މެންބަރ ކަމ ން ވަިކކ ރ ން. .1   
 ވަިކވ ން.ޕާޓީގެ މެންބަރ ކަމ ން އަމިއްލައަށް . 2
 އެހެން ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަށްވ ން.. 3
 
 
 

 ތިންވަނަ ބާބ  
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 ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ގޮނޑި ހ ސްނ ވާނެ ޙާލަތްތައް 
 

ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ 
މެންބަރ ންގެ ގޮނޑި ނ ގެއްލޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

 

ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބ ވި މެންބަރަކަށް އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ   .4
އެ މީހަކ  ަރއްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ  ،ަމކ ންމެދ ވެރިވ އެކަނި ޙާލަތެއް 

އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ ވަކިނ ވާނެެއެވ. ނަމަވެސް، މެންބަރ ކަމ ން 
ނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ވަ 3ޙާލަތެއް މެދ ވެިރވެގެން، މި ާޤނޫނ ގެ 

ން ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ނ އެކަން ކޮމިޝަ ،ޙާލަތެއް މެދ ވެރިެވއްޖެނަމަ

ެއ މީހަކ  ރަްއޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ މެންބަރ ކަމ ްނ އަންގާ ދ ވަހ ން ފެށިގެްނ، 
 ވަިކވާނެެއވެ.

ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނ ވާގޮތަށް ރަްއޔިތ ންގެ ަމޖިލީހ ގެ ވަކި  )ހ(  
މިނިވަން މެންބަރެއްގެ ގޮތ ަގއި މެންބަރ ކަމަށް ވާދަކޮށްގެްނ 

ެއ މެންބަރަކ  އިންތިޚާބ ވި ދައ ރ ެގ  ،ބ ވި މެންބަރަކ ޚާއިންތި
  ބަރަކަށްވ ން.ންިސޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ މެތެރޭގައި 

މެންބަރަކ ، ެއ މެންބަރަކ  ިނސްބަތްވާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގެ  )ށ(  
 ލައިނާ ޚިލާފ ވ ން.-ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ވިޕް 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ގެ މެންބަރަކ ، ެއ މެންބަރަކ  ިނސްބަތްވާ   )ނ(  
 ސިޔާސީ ޕާޓީައކ ން އެ މެންބަރަކާމެދ  ސ ލޫކީ ފިޔަވަޅ  އެޅ ން.

 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
 ،ތަޞްދީޤ ކޮށް ،ފާސްވެ ޤާނޫނ  މި ،ފަށާނީ ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް މި .5 ފެށ ން  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް 

 .ފެށިގެްނނެވެ ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ަގއިޓ ެގޒެ ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ
 
 

ސިޔާސީ ) 2013/4 ނަންބަރ  ޤާނޫނ  ،ފެށ މާއެކ  ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް މި .6 މާއްދާތައް  އ ވާލެވޭ 
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 .ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އ ވ ނީެއވެ 17 ޤާނޫނ ( ގެޕާޓީގެ  
 

މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ، އަންނަިނވި  .7 މާނަކ ރ ން 
ލަފްޒ ތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ލަފްޒ ަތކާިއ ޢިބާރާތްތަކަށް 

 ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަކ ރ މެވެ.
 ޖ މްހޫރިއްާޔގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ ބ ނެފައި  ކަމަށް" ކޮމިޝަން" )ހ(  

 ބަޔާންޮކށްފައިވާ  މާއްދާަގއި ވަނަ 167 ޤާނޫނ އަސާސީގެ
 .ކޮމިޝަނަެށވެ އިލެކްޝަންސް

 2013/4"ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ށ(  
)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގާ ސިާޔސީ ޕާޓީ ނ ވަތަ ޕާޓީތަކަށެވެ. 
  

  
 

 

 


