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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެދުވަހުބުރާސްފަތި 

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 
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 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
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 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެދުވަ އަްނގާރަވި  13މަހުގެ  މާރިޗު ވަނަ އަހަރުެގ  2018
 ،މަތިން ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ 92ގެ އަސާސީޤާނޫނު" ބިލު ޑިފެކްޝަން-އެންޓި " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 8

 ،އީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ތަޞްދީޤު ކުެރއްވުމުން ރަ ދުވަހު ުބދަހ( ވި 1439 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 26) 2018 މާރިޗު 14
 ޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2018/2 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ޑިފެކްޝަން -އެންޓި 
 

ބާބު  އެއްވަނަ   

 ފެށުން 

ޕާޓީ ސިސްޓަމްގެ ދަށުން، ވަިކ -ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިންަގމުންދާ މަލްޓި  މިއީ (ހ)  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 
ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ިޓެކޓްގައި ވާދަކޮްށގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ޚާބުވި ދައުުރގެ ތެރޭަގއި، އިންތިޚާބުވި ޕާީޓެގ އިންތިއިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، އެ 
ށް ވަިކެވްއޖެނަމަ، ނުވަތަ އެހެން މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ އަިމއްލައަ

ނޑި ގެއްލޭނެކަްނ  ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަށް ެވްއޖެނަމަ، އެފަދަ މެންބަރެއްގެ ގޮ
ނޑި ެގއްލޭ ޙާލަތްތަކުަގއި     ބައި ނަޑއެޅުމާެއކު، އެފަދައިން ގޮ އިލެކްޝަން -ކަ

 ބަޔާންކުރުުމގެ ޤާނޫނެވެ.ތުތައް އަލުަތކާއި ިއޖުރާސޫބޭއްވުމާ ުގޅޭ އު

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

 .ެއވަނީެއވެ ބަޔާްނކޮށްފައި ތިރީގައި މަޤްޞަދުތައް ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނުގެ-އެންޓި   .2 މަޤްޞަދުތައް  ޤާނޫނުގެ 
ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެަހއި ބާރުތައް ފެށިގެން ައންނަނީ ރައްޔިތުންގެ  )ހ(  

ކިބައިންކަމާއި މި ބާރުތައް ދެމި އޮންނާނީވެސް ރައްޔިތުންެގ ކިބައިންކަމަށްާވއިރު، 
މިނިވަންކަމާއެކު އިޚްިތޔާރުކުާރ މަންދޫބުން މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްަތްއ 

 މެންބަރުން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީކުރުވުން.  ހިންގުމަށް އިންތިޚާބުކުރާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ދައުރުެގ  )ށ(  

ތެރޭގައި އެ އިންތިޚާބުކުިރ ސިޔާސީ ފިކުރުަގއި ދެމިތިބޭ ބައެއްކަން 
މާލީ ނުފޫޒުން  ކަށަވަރުކުރުާމއެކު، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ތަފާތު ސިޔާސީ އަދި

ޔަޤީންކަން  އިތުބާރާއި މެދުގައި ރައްޔިތުންގެ އެްއކިބާވެަފއިވާ އަިދ، ޢާންމު
 ލިބިގެންވާ ތަނެްއކަމަށް ހެދުން.

ން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ތިމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަ )ނ(  
ނޑި ހުސްވި  ނޑި ގެއްލޭ ޙާލަތްތަކުަގިއ ގޮ އިލެކްޝަން -ދާއިރާެއްއގެ ބައި ގޮ

އިލެކްޝަން ބޭއްވުމުަގިއ -ބޭއްވުުމގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިދިނުމާއެކު، ބައި 
 ތްތައް ަބޔާންކުރުން. އަޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާ
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ނިޑ  )ރ(   މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮ
  އިލެކްޝަންަގއި ބަިއވެރިވުުމގެ ަޙއްޤު ލިބިދިނުން. -ގެއްލޭ މެންބަރުންނަށް ބައި 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހުސްވާނެ ޙާލަތްތައް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
ގޮނޑި މެންބަރުންގެ 

 ގެއްލޭނެ ޙާލަތްތައް 

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރަކަށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް   .3
ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ނުެއކަން ޮކމިޝަ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ޖުލައި  13އަދި މީލާދީން އެ މީހަކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާެނެއވެ. 
ވަނަ ދުވަހުން ފެިށގެން މި މާއްާދގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ޙާލަެތއް ރަްއޔިތުްނގެ  2017

ން ރައްޔިތުންެގ ނުމަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ެއކަން ކޮމިޝަ
މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވާ ެއންމެހައި މެންބަރުންގެ މައްޗަްށވެސް މި މާއްދާަގިއ 

 ލު ހިނާގނެއެވެ.ސޫބަޔާންކޮށްފަިއވާ އު

 ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ޓިކެޓްަގއި ވާދަކޮްށގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  )ހ(  
އިންތިޚާބުވި ޕާީޓެގ ޚާބުވި ދައުުރގެ ތެރޭަގއި، އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، އެ އިންތި

 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން.

ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ޓިކެޓްަގއި ވާދަކޮްށގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  )ށ(  
ޚާބުވި ދައުުރގެ ތެރޭަގއި، އިންތިޚާބުވި ޕާީޓެގ އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، އެ އިންތި

 މެންބަރުކަމުން އަމިއްލައަށް ަވކިވުން.

ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ޓިކެޓްަގއި ވާދަކޮްށގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަކި  )ނ(  
ޚާބުވި ދައުރުގެ ތެޭރގަިއ، ިއންތިޚާބުވި ޕާޓީ ނޫން އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، އެ އިްނތި

 އެހެން ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަްށވުން.

ކަމަށް ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުވަކި  )ރ(   
        ،ބުވި މެންބަރަކުޚާއިްނތިމިނިވަން މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި ވާދަކޮްށގެން 

އެ މެންބަރަކު އިންތިޚާުބވި ދައުރުގެ ތެޭރގަިއ ސިޔާީސ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަށް 
މެންބަރަކަށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް ވުމަށްފަހު، އެ 

ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގާ ދުވަހުން ނުކޮމިޝަެއކަން  ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 ވަިކވުން. އެ މީހަކު ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުންފެށިގެން، 

 ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަިކކުރުން. .1   
 ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން އަމިއްލައަށް ވަިކވުން.. 2
 އެހެން ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކަށްވުން.. 3
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހުސްނުވާނެ ޙާލަތްތައް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
މެންބަރުންގެ ގޮނޑި 
 ނުގެއްލޭނެ ޙާލަތްތައް 

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރަކަށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް   .4
ވަކިުނވާނެެއެވ. ެއ މީހަކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުކަމުން  ،މަކުން މެދުވެިރވުއެކަނި 

ވަނަ  3ޙާލަތެއް މެދުވެިރެވގެން، މި ޤާނޫނުގެ އަންނަިނވި ޙާލަްތތަކުންކުރެ ނަމަވެސް، 
ން ނުއެކަން ކޮމިޝަ ،ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްެޖނަމަމާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާަފދަ 

އެ މީހަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެުގ ދުވަހުން ފެށިގެން،  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގާ
 މެންބަރުކަމުން ވަކިވާެނއެވެ.

ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް ވަކި  )ހ(  
        ،ބުވި މެންބަރަކުޚާއިްނތިމިނިވަން މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި ވާދަކޮްށގެން 

ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ އެ މެންބަރަކު އިންތިޚާުބވި ދައުުރގެ ތެރޭަގއި 
  ބަރަކަށްވުން.ންމެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު، އެ މެންބަރަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާީސ  )ށ(  
 ލައިނާ ޚިލާފުުވން.-ޕާޓީއެްއގެ ވިޕް 

ިނސްބަތްވާ  ސިޔާީސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރަކު، އެ މެންބަރަކު  )ނ(  
 ޕާޓީއަކުން އެ މެންބަރަކާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަަވޅު އެޅުން.

  

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 
 ފެށުން 

 ިދވެހިސަރުކާުރގެ ،ަތޞްދީޤުކޮށް ،ފާސްވެ  ޤާނޫނު މި ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .5
 .ފެށިގެންނެވެ ުދވަހުންޝާއިޢުކުރާ  ަގއިޓު ގެޒެ

 މާއްދާތައް  އުވާލެވޭ 
 

ސިޔާސީ ޕާީޓެގ ) 2013/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ފެށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .6
 .ވަނަ މާއްާދެގ )ބ( އުވުީނއެވެ 17 ޤާނޫނު( ގެ

ލަފްޒުތަކާިއ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި  .7 މާނަކުރުން 
 ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިީރގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ެއވަނީ ުބނެފައި ކަމަށް" ކޮމިޝަން" )ހ(  
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________________________ 

 އިލެކްޝަންސް  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މާއްދާގައި ަވނަ 167 ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 .ކޮމިޝަނަށެވެ

)ސިޔާީސ  2013/4"ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީ 

 ނުވަތަ ޕާޓީތަކަށެވެ. 
 


