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 އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރުމާބެހޭ ރިޕޯޓު 

 (0202އޮކްޓޯބަރ  6)
 
 

 :މި ރިޕޯޓުަގއި އެކުެލވޭ ލިުޔންތައް

 (ަވނަ ރިޕޯޓް 0އިޞްާލޙު ޮކމިޓީގެ )ަވަނ ރިޕޯޓް  0އެމްޑީީޕގެ ައސާީސ ޤަަވއިުދ ިއޞްލާހު ކުުރމަްށ ލަފާޭދ ކޮމިޓީެގ  .0

  :އެކުގައިާވ ލިޔުންތައް  .0

 (0202ޮއގަސްްޓ  05)ޮކމިޓީްނ އިސްާލޙު ކުރި އަާސސީ ަޤވަިއދުގެ ޑްާރފްޓް  ިއޞްލާޙު( ހ)

 އަާސސީ ޤަވަިއދު ( މިާހރުގެ)ެގ  0226އޯގަސްޓް ( ށ)

 އެމްޑީީޕގެ މިހާުރގެ ޮއނިަގނޑު ( ނ)

 ިއޞްލާޙު ޮކމިޓީން އިސްާލޙުކުރި ައސާީސ ޤަަވއިދުެގ ޮއނިަގނުޑ ( ރ)

 ުހށަހެުޅންތައް ( ބ)
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 ރިޕޯޓް ވަނަ  0އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވައިުދ އިޞްލާހު ކުރުމަށް ލަާފޭދ ކޮމިޓީގެ 

 (0202އޮކްޓޯބަރ  5)
 

 ޓީ އިޞްލާޙު ކޮމި  .0
 :ޤައުމީ މަޖިލީހުން ހޮވާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވައިދު އިޞްލާހު ކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ

 މއ ސިސިލްފަރު، (ސާބެ)އަހްމަދު ޝާހިދު  .0
 ކަރަންކާގެ.ހ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  .0
 އދ މާމިގިލި ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު .3
 ފީރޯޒުވިއު .މ އިބްރާހީމް ވަހީދު، .4
 ކެނެރީގެ .ޢަބްދުއްސައްތާރު، ގއަހްމަދު ނާޒިމް  .5

 
  ފުރަތަމަ ރިޕޯޓު  .0

ގައި ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ރިޕޯޓުގައި، އަންނަނިވި މައިގަނޑު އިޞްލާހުތައް އެމްޑީޕީގެ  0229ޖުލައި  7ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙު 
 . އަސާސީ ޤަވައިދަށް ގެނައުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނުނެވެ

 
 (ހ )ްޕާޓީގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު އުވާލުނ : 
 (ށ )ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބުގެ މަޤާމު އުފެއްދުން 0 : 
 (ނ )ުވާނުންގެ އޮއެވަރު އުފެއްދުން ޒ : 
 (ރ )ްއިސްތަރުޖަމާނާއި މީޑިއާ ޔުނިޓ : 
 (ބ)  ީޕާޓީ ޓިކެޓުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  ކަމަށާއި،އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަށް 77ޤައުމީ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވަނ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕާޓީ ތަމްސީލު ނުކުރާ  ،ރައީސުންކަމަށާއިކާމިޔާބުކުރާ މެންބަރުންނަކީ އެމީހުން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ 
 ހަމަޖެއްސުން އިންތިޚާބަކުންކަމަށް ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުން ހޮވާނީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ 

 (ޅ )ްޕާޓީގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް ހަރުދަނާކުރުނ : 
 (ކ ) ްންއުވާލުއަހަރީ ބައްދަލުވުނ : 
 (އ )ީކުޑަކުރުން އާއި ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ދާއިރާ ހިންގާ ކޮމިޓ : 

 
 ހުށަހެޅުންތައް ބަނޑޮސް ރިޓްރީޓްގެ  .3

ގައި ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އޮތް ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ  0202މާޗް  6އިސްލާޙު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް 
އަންނަނިވި އިސްލާޙުތައް ގެނައުމަށް  ،ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓަށްނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގައި، އިޞްލާޙު 

 . ނިންމުނެވެ
 (ހ ) ްޕަޓީގެ އަންހެން މެންބަރުންގެ ފިޔައެއް އޮތުމަށ 
 (ށ ) ެބަދަލުކުރުމަށް " ހިތްވަރަށް"ޒުވާނުންގެ އޮއެވަރު ގެ ނަން ޒުވާނުންގ 
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 (ނ ) ްޕާޓީގެ ޕްރޮވިންސްތައް އުފެއްދުނ 
 (ރ ) ެއަށް ބަދަލުކުރުން( އިދާރީ)ގެ ނަން ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު  "(ސިޔާސީ)ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު "ޕާޓީގ 
 (ބ ) ްދާއިރާ ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ކުޑަ ނުކުރުމަށ 

 
 އިޞްލާޙު ކޮމިޓީއާއި ޤައުމީ މަޖިލީހާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން  .4

ބަނޑޮހުގެ ރިޓްރީޓަށްފަހު ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން އެކިއެކި ފަހަރުމަތިން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވަނީ، އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން 
ހުށަހަޅާފައިވާ ޑްރާފްޓުގައި އޮތް ގޮތަށް އަސާސީ ޤަވައިދު ފާސްވެއްޖެނަމަ، އެޑްރާފްޓުގައި އޮތް ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި އެކުލެވޭ 

އެހެންކަމުން ޤައުމީ މަޖިލީހުން އެދެމުންދިޔައީ ޤަަައުމީ . ގިނަކަމުން ޕާޓީ ހިންގަން އުނދަގޫވާނެކަމަށެވެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
ނަމަވެސް އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ބުނަމުން ދިޔައީ މިގޮތަށް . މަޖިލީހުގައި ވޯޓުލެވޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ކުޑަ ކުރުމަށެވެ

އިޞްލާޙު ކޮމިޓީއަށް . ނަށް ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ނުލިބޭނޭކަމަށެވެ ފާސްޮކށްފިނަމަ، އެތައް ދާއިރާއެއްގެ ރައީސުން
ޚާއްޞަޮކށް ރައްަްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލު . ފެނުނު ގޮތުގައި ދާއިރާގެ ރައީސުންނަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބައެކެވެ

ވީމާ މިފަދަ . އިރާއެއްގައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް އަޑެވެނުކުރާ ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ރައީސްއަކީ އެދާ 
ވީމާ މިމައްސަލާގައި . މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަކީ ބޭއިންސާފެއްކަމަށް އިޞްލާޙު ކޮމިޓީއަށް ފެނުނެވެ

 . ޓީން އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައީމުއެވެހޯދުމަށްޓަކައި، އިޞްލާޙު ކޮމި" މެދުމިނުގެ އެއްބަސްވުމެއް"ދެފަރާތަށްވެސް ރުހެވޭ 
 

މިގޮތުން ޤައުމީ ހިންގާ  (:35މާއްދާ )ޤައުމީ މަޖިލީސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ނަޤުލުކުރުން  (ހ)
 : ކޮމިޓީގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ހިމެނުން

 (ހ )ް؛ ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަނ 
 (ށ )ެމްޑީޕީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ އޮންނައިރު ރައީސުއްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުއްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހުން އ

 ؛ ވަޒީރުން 25އައްޔަން ކުރާ 
 (ނ ) ް؛ ރައީސް( 0)ޕްރޮވިންސްތަކުގެ ރައީސުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުން ހޮވޭ އެއ 
 (ރ )ް؛ ގްރޫޕްގެ ރައީސްއާއި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ރައީސުންޕީ ޕާލިމެންޓްރީ .ޑީ.އެމ 
 (ބ ) ާ؛ ރައީސުން  26ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާ ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރ 
 (ޅ ) ު؛ (މާލީ)އާއި ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު ( އިދާރީ)ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބ 
 (ކ ) ެ؛ ގެ ރައީސް ރޫޙުއަންހެނުންގ 
 (އ ) ް؛ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރައީސ 
 (ވ ) ް؛ އިސްލާމްދީނުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ރައީސ 
 (މ )ު؛ އަމީން އާންމ 
 (ފ ) ަމުގައްރިރުން( 26)ޕާޓީގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ މުގައްރިރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުން ހޮވޭ ހ. 

 
މާއްދާ ) ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުކުރުން ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ގިނަ ޒިންމާތައްތީ، ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އެކުލެވުމުގެ ޢަދަދު ޮބޑުކަމަށްވާ( ށ)

މިގޮތުން ދެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ދެމެދުގައި ގެންދެވޭ ޕާޓީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދާނުދާގޮތްބަލާ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތަށް  :(34
ޕާޓީގެ މަސްލަހަތު ތަކަށް ކުރިއެރުން ލިބޭ ހުރިހާ ، މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް ފުށުނާރާޮގތަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި، ޤައުމީ

 . ކަމެއްކުރުމުގެ ބާރު ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހަމަޖެއްސިފައިވާނެއެވެ
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ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުގެ : (30މާއްދާ ) ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ކުޑަކުރުން( ނ)
  .ނެއެވެއަށްވުރެ އެއްމެމްބަރު އިތުރުވާ އަދަދެއްކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ( ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި) ¼ޝަރުޠުފުރިހަމަވާ މެމްބަރުންގެ 

 
  ުގައި  0202އޮގަސްޓް  06ގައި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ޑްރާފްޓު،  0202އޯގަސްޓް  05މަތީގައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކ

 . ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނެވެ
 

 އިޞްލާޙު ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓް ޤައުމީ މަޖިލީހުން އިންކާރު ކުރުން  .5
ފްޓުގައި އޮތްޮގތަށް އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވައިދު ބަދަލުކުރުމަށް ގައި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ޑްރާ 0202އޯގަސްޓް  05
މިގޮތުން ޤައުމީ . ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކަނޑައެޅިގެން އިންކާރު ކުރިއެވެ 88ގައި އޮތް ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ  0202އޯގަސްޓް  06

 . ގައި ރިޕޯޓުގެ ފަހަތުގައި އެވަނީއެވެގެ ގޮތު( 0ހުށަހެޅުން  –އެކުގައިވާ ލިޔުން )މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އިޞްލާޙުތައް 
 

 ހުށަހެޅުންތައް  .6
އިސްވެ ނަންގަނެވުނު ގޮތަށް މައްސަލަ އޮތްކަމުގައި ވާތީ، އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ލަފާދެނީ އަންނަނިވި ހުށަހެޅުމުންކުރެ އެއް 

 . އެވަނީއެވެ" އެކުގައިވާ ލިޔުމުގައި"މިހުށަހެޅުންތައް . ހުށަހެޅުމެއް ފާސްކުރުމަށެވެ 
 
ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރި  88ގައި އޮތް ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ  0202އޯގަސްޓް  06(: 0)ހުށަހެޅުން  .0

އި ޤައުމީ މަޖިލީހުގަ މިހުށަހެޅުމުގައި . އިޞްލާޙުތަކާއެކު، އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުން
 . ހުށަހަޅާފައިވެއެވެނުވޮާގތަށް ހިމެނޭ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ވޯޓު ޙައްޤު

 
ޗެއާޕާސަން މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމާއެކު، އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި އަސާސީ (: 0)ހުށަހެޅުން  .0

މިހުށަހެޅުމުގައިވެސް ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ވޯޓު ޙައްޤުނުވާގޮތަށް  .ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުން
 . ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

 
ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒުގެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ރައީސް މޫސާ މަނިކާއި، (: 3)ހުށަހެޅުން  .3

ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މިހުށަހެޅުމުގައި  .ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުންހުށަހެޅުމާއެކު، އިޞްލާޙު 
އެއީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާއަކީ ޕާޓީގެ އުވާނުލުމަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޤާމާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު
 . ވެހުށަހަޅާފައިވެއެ ލީޑަރުކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް 

 
ހެންވޭރު މެދު ދާއިރާގެ ރައީސް އަހްމަދު ޢަލީ ޖަލީލުގެ ހުށަހެޅުމާއެކު، އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި (: 4)ހުށަހެޅުން  .4

މިހުށަހެޅުމުގައި ވާގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ނޫންގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  .އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުން
ންބަރެއް އެމްޑީޕީއާ ގުޅުނުކަމުގައިވިއަސް، އޭނާއަކީ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ރައީސްކަމަކަށް އޮޓަމެޓިކަކުން ހޮވިފައިވާ މެ
 . މިޙާލަތުގައި ދާއިރާގެ ރައީސްއަކީ ކޮންފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށް ދާއިރާ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ނުވާނެއެވެ

 
 .ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓް އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރުންއިޞްލާޙު (: 5)ހުށަހެޅުން  .5


