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  އަސާސީ ޤަވާއިދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 
  

  1މާއްދާ 
  އިދާރާ  ން، ނިޝާން،ޕާޓީގެ ނަ

  
މީގެފަުހްނ . އެވެ" ޕީ.ޑީ .އެމް"އަދި ިމޕާޓީެގ ކުރު ނަމަކީ، . އެވެ" ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ާޕޓީ"މިސިޔާސީ ާޕޓީެގ ނަމަކީ  1.1

 .ައށެވެ" ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީ"ގެ ނަުމން ާމަނކުރެވޭނީ " ޕާޓީ"ބައެްއާޙލަތްތަކުގައި " ޕީ.ޑީ.އެމް"
 
 ޓީގެ ޕާމި . އެވެ" Maldivian Democratic Party" "ާޕޓީ  ޑިމޮކްރެޓިކް މޯލްޑިވިއަން" ުމޚާތަުބކުރާނީ ބަހުން ިއނގިޭރސި ާޕޓީއަށްމި 1.2

 .އެވެ" MDP" ަނމަކީ ކުރު އިނގިރޭސި
  

 . ނިފައިވާނެއެވެހިމެ ގައިޖަދުވަލު ންނަޫމނާކުެރހު ޝާނުގެނި  މި. ތިލަފަތެކެވެ ފަރާތްހަމަހަމަ ދެ އޭގެ، ކީނާިޝނަ ޕާޓީގެ 1.3
  

 .އެވެ DS5-1C،  ނަންބަރަކީ ެޕންޯޓން ކުލައިގެ. ރީނދޫކުލައެވެ ަރން، ކުލައަކީ ޕާޓީގެ 1.4
  
ދައިގެ ނަމާޫނކުެރުހްނ މި ދި. ށްަފިއވާ ދިދައެކެވެއި ޕާޓީގެ ނިޝާން ހިމެނޭޮގތަްއ ތައްޔާރު ޮކގަދިދައަކީ، ޕާޓީގެ ކުލައިގެ ަފހަތުޕާޓީގެ  1.5

 . ގައި ހިމިެނފައިވާނެއެވެޖަދުވަލު

  
ުތްނެގ ދިވެހިރައްޔި"އި ުރ ރޮނގުގެއެތެރޭގެ މަތީަކއިރީގަރޮނގެްއގެ އެތެރޭގައި ާޕޓީގެ ނިޝާާނއި، އޭގެބޭޕާީޓގެ ސިއްަކ އަކީ، ވަށް 1.6

މި ސިއްަކއިގެ ަނމޫާނ . ލިޔެވިފައިވާ ތިްއަކއެވެ މިހެން" ދިވެހިރާއްޖެ"މެދުގައި ަފސްފަިޔ ދެތަރެީގ ދެތިރީގައި އަދި" ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

 .ޖަދުވަލުގައި ހިމިެނފައިވާނެއެވެ
 
ނޑައަާޅ ހުން ެއފަހަރަުކ ކަޤައުމީ ަމޖްލީ .ހުްނާނނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ  ގޮަލުޅއަވަށުގެ ބެންބޫ ގައެވެ ޕާީޓގެ މައިއޮފީސް  1.7

 .އް ޤާއިމްކުރެވޭނެއެވެާޕީޓގެ އިދާރާތަވަކިތަންތާގައި 
  

  2މާއްދާ 
  ޤާނޫނީ ޙާލަތް 

  
ާޕޓީޚްޞެއްގެ ހައިސިއްޔަުތ ލިބިގެންވާ ޤޫާނނީ ވަކިޝަީޕ އަކީ، .ޑީ .އެމް   2.1 އިސްވާ ޭއގެ މަޤާމުތަކަށް ެމދުނުކެނޑި ީމހުްނ . އެކެވެސިޔާސީ

މުދާމިލްުކކުރުމާއި، ، ުލމާއި، ދަޢުވާ ލިިބގަތުމާއި، މުދާ ޯހދުމާއިާޕޓީެގ އަމިއްލަ ަނމުަގއި ދަޢުވާ އުފުާޕޓީއަށް . ޢާންުމ ޖިސްމެކެވެ 
  .ޙައުްޤ ލިބިެގންވެއެވެދޫކޮށްލުމުގެ 

  
ީޕ .ޑީ .އެމް ޙައްޤު ޞޫލުތަކާއި، މަޤްޞަދުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ެއންެމހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ އުޕީ ގެ ައާމޒްތަކާއި، .ޑީ .އެމް   2.2

  .ވެއަށް ލިބިެގންވެއެ
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  3މާއްދާ 
 މަޤްޞަދުތައް ، ޞޫލާއި އު، އަމާޒާއި 

  
ޕީ އަީކ އެީމހަކު ނިސްބަތްވާ އަތޮޅެއް، ރަށެއް، ވާހަކަ ދައްާކ ބަހުރުވައެއް، ޖިންސު އަދި ިމނޫންވެސް އެެހްނ އެއްވެސް    3.1 އެމްޑީ

ފުރުޞަތު ހުޅުވާެލވިފައިވާ، އަދި ާޕޓީގެ ތެރޭގައާިއ ދިވެހި  ގޮތަކުން މެމްބަުރންގެ މެދުގައި ަތފާތު ކުރުެމއްނެތި، ހުރިހާ މެމްބަުރންނަްށ ހަމަަހމަ
 އުެފދިފައިވާ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުތައް އާލާކޮށް ކުރިައރުވާ ހިންގުމުގަިއ ރައްޔިުތްނނަށް ލާބައާއި ަމްނފާ ގެނެސްދިނުުމގެ މަޤްޞަދުގައި

ރިއެރުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ އެމީހަކު ނިްސބަތްވާ އޮަތޅެއް، ރަށެއް، ވާހަކަ ދައްކާ ޕާޓީ ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ފާގަތިކަމާއި ކު. ސިޔާސީ ޕާީޓއެެކވެ

އްޔިތްުނެގ ބަހުރުވައެއް، ޖިްނސު އަދި މިޫންނވެސް އެހެން އެްއވެސް ގޮތަކުން ތަފާތު ކުރުމެއްނެިތ ރައްޔިުތްނނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްކަަމށް ބާަލ ރަ
 .ަކންަކްނ ނިންމާ ިހންުގމުެގ ބާރު ރައްޔިުތންނަށް ޮއުތމެވެފަރާތުްނ ރައްޔިުތްނނަްށޓަކައި ރަްއޔިތުން 

  
ާޕޓީ މަަސއްކަތް ކުރީާނ، . ްނމުޮކްށ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޙަރަކާތްތެރި ސިޔާސީ ާޕޓީއެެކވެނަށް އާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ޕީ އަކީ، .ޑީ .އެމް   3.2 މި

ޚާ މިނިވަންަކމާއި އި   ،ަނށްަޓކައި، ރައްޔިތުން ަރްއޔިތުންކާިމާޔބުކުރުމަށާއި،  ިސާޔސީ ބާރު  ބުތަކުން ންޞާާފއެކު ޭބއްވޭ ސީދާ އިންތި
 .ސަރުކާރެއް ޤާއިމް ކުުރމަށެވެ ރައްޔިތުްނގެ

  
 އިންސާފުވެރި ަހމޮަގތުގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އޭެގ  ީޕ މަސައްކަތް ކުރާނީ .ޑީ.ްނ އެމް ިކބަިއްނ ހޯދާ އަމާނާެތއްގެ މަތި  ރައްޔިތުްނގެ 3.3

  :ސައްކަްތ ކުރާނީއަދި ޕީާޓްނ މަ. ކުރުމަށެވެ
  

ިފަޔވާ އެހެންދީަނަކްށ ިއސްލާމްދީން  އިން ޕީ.ޑީ .އެމްއަދި  .ކޮށް ރަށްކާތެރި ކުރުމަށެވެމާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ހިާމޔަތް   )  ހ(
  .ފުރުޞަތެއްނުދޭނެެއވެ

   
  .މާއި، އިސްތިޤްލާލް ދެމެހެްއޓުަމށެވެދިވެހިރާއްޖޭގެ މިިނވަންކަ  )ށ(

  
  .ސުލްހަމަސްލަސްަކން ދެމެހެްއޓުަމެށވެ، މަންައާމންކަމާއިދިވެހިރާއްޖޭގައި އަ  )ނ(

  
  .މަށެވެރުޤާއިމްކުދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޤްތިޞާދެއް  މިނިވަން ވަިޔފާރީގެ ގިއުގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ހަރުދަނާހުޅުވާލެވިގެންވާ   )ރ(

  
މިަކްނ . ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމްކުުރމަެށވެ ބައިވެރިވެވޭަރއްޔިުތނަށް ވާ ޤައުމީ ސަރުކާރެއް ޮއންނަ، ނަށް ިޒްނމާދާރުދިވެހިރައްޔިތުން ) ބ(

ޅާ ހިްނގުމުެގ ޖަމިއްޔާތަކަށް ަކންަކްނ ކަނޑައަ ،ތަކަށާއިތެރޭގެ ކަންަކމާބެހޭ މުއައްަސސާހިނާގނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޮްކޅުތަކަާށިއ އެ 
  .ޞޫލުން ދޫކޮށްލަިއގެްނނެވެބާރު ލާމަރުކަޒީ އު 

  
 ސިއްޙަތާއި، އި،އުޅެވޭފެންވަުރގެ ދިރިއުޅުމެއްިލުބމުގެ ޔީަޤންކަާމއި، ތަޢުލީމާުއފަުލގައި ޖެހިގެން ހަމަ ހުރިހާ ދިވެހިރައްޔިތުްނަނށް) ޅ(

ަކން ބަހަްށޓާނެކަމުގެ ޔަޤީްނކްަނ ޮއްނނަ ަޢދުލުވެރި މުޖުތަމައެްއ މަހަމަހައަދި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގަިއ 
  .ުނމަެށވެފުރުޞަތު ހަމަހަމައަްށ ލިއްބައިދި ކުރިއެރުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ައދި . ބިާނކުރުމަށެވެ

  
ކޮންމެ ފަރުދަކަްށ ލިބެންޖެޭހ  ތުންޮގއްޤުތައް ޙިމާޔަތް ޮކށްދިނުމުގެއަސާސީ އިންާސނީ ޙައުްޤތައް ލިއްބައިދިުނމާއި، މި ޙަ) ކ(

  .އިޙްތިރާމު ލިބިދުިނމަށެވެ 
   
މި ސިޔާސަތަކީ، . ސިޔާސަތެއް ެއކުލަވާލުމަށެވެ ުނންކުރުމުގެ އްޓާއި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ދެމެހެްއޓެނެވޮިގތުގައި ބޭ ތިމާވެ) އ(

  .ސިާޔސަތެކެވެ  ގެ އަާމނާތެއްގެ ޮގތުން ތިމާވެއްާޓއި ޤުދުރުތަތީ ވަޞީލަތް ރައްކާތެރިކުރުމުގެއަންަނނޮްއތް ޖީުލތަކު
   
  .ފަސާދަ ނައްތާލުަމށެވެފިތަުނ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ  ) ވ(

  
ބަބުްނ ުނވަތަ ޖިންސުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެނިހެން ެއއްވެސް ސަބަބަކާހުެރ ކުރާ ރަށެއްގެ ސަ އުަފންވި މީހަކު) މ(

  .ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުަމށެވެ
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މިފަދަ . ަމށެވެރު ކަން ަޤބޫލުކޮްށ އެކަންތައްތަަކްށ އިޙްތިރާމް ކުގެ ސަޤާފަތްތައް ހިެމނޭވައްތަރުގެ ތެރޭގަިއ އެކިއެކުވެރި މުޖުތަމައެއް) ފ(

އް ނައްތުާލމުގެ ނޭއްގާނީ އާަދކާދަތަ ން ވަރުގަދަކޮށް،ޤައުީމ އެއްބައިވަންތަކަ ، ޖުތަމައެއް ބިނާވެފަިއ އްޮނނަނީއެކުވެރި މު
  .ޞޫލުގެ މައްޗަެށވެއު

  
  .ގޮތަކަށް ފެތުުރމަށެވެސާފުވެރިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ވަޞީލަތްތައް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަަކށް ިއން ) ދ(

  
ގެ މަިތްނ ޞޫލުއު މި. ޞޫލެވެހީވާގިކަމާއެކު ބައިވެރިވުމުގެ އު ކަންަކމުގައި މަދަނީ ފަރާތްތަުކން  ގުޅޭޔިތުނާއި ނީ ރައްޕީ ަޤބޫލުުކރަ.ޑީ .އެމް   3.4

ވިޔަފާރީެގ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ވަޒާީފދޭ މީހުންެގ  އި،ީޕ ކުރިއަށްާދނީ މުއައްޒަފުްނެގ ޔޫނިައންތަކާ.ޑީ.އެޅުމުގައި، ެއމްޤައުމީސިޔާސަތު އެކަށަ
ޕްތަކުގެ ަލަފޔާ އި،ިއންާސނީ ޙައްޤުތަުކގެ ޖަމިއްޔާަތކާ، އިޖަމިއްޔާތަކާ   .ެއކުއެވެއި، ޝުއޫރުތަކާއެހިެނހެްނ މަދަީނ ގްރޫ

  
ބައިަނލްއަޤްއާމީ، އިޤްތިޞާދީ،  ތަރައްޤީއަށް މަުގފަހިކުރާއަދި . ޕީ ަޤބޫލު ކުާރނެއެވެ.ޑީ.ހަމަހަމަަކން ެއމް  ގެސިާޔދަތުޤައުމުތަކުގެ  3.5

ތަރައްޤީެގ ޤައުމީ މިފަަދ އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުން . ޕީ އިން ތާއީދު ކުރާނެއެވެ.ޑީ .އެއްބާުރލުމަށް އެމް އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ 
 .ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްވުމަށް މަގުަފހިވާނެއެވެ

  
ާޕޓީއަާކ ުނވަތަ ޖަމިއްޔާއަކާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކާ ގުޅިަފއިވާ، އަދި އެފަދަ އެއްވެއްބޭރުގެ އެއްވެސް ޤައުމެ 3.6 ސް ފަރާތެއްެގ ގެ ިސޔާސީ

  . ޕީއެްއ ހަރަކާތްތެރިއެއް ނުވާނެއެވެ.ޑީ.ުނފޫޒެއް ޯފރާފާނެޮގތަކަށް އެމް 
  

  4މާއްދާ 
 މެންބަރުކަން 
  

ޕާޓީގެ އަމާޒުތަާކއި، އުޞޫލުތަކާއި، މަޤްޞަދުތައް ޤަބޫުލކުރާ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫްނ ހުއްދަ ކުރާ ޢުމުރު ހަމަވެފައިވާ ހުރިހާ    4.1
 .ވަނީ ހުުޅވާލެވިފައެވެ" މެްމަބރުކަން" ދިވެހިރައްޔިތުނަްނށް ޕާޓީގެ

  
  
ްޕލިކޭޝަން، ޕާީޓގެ ކޮްނމެ ގު ޕާީޓގެ ެމންބަރަަކށް ވުމުގެ  )ހ(  4.2 ހުަށހަޅަންާވީނ މިފަދަ ހުށަެއޅުމެއް . ނަަނކަށްވެސް ހުށައެޅިދާނެެއވެއެ

  . ޕާީޓގެ މެްމބަރުކަަމށް އެދޭފޯމަކުންެނވެ
  
  .ންބަރަަކށް ވެވޭނީ، ާޕޓީގެ ފަރާތުްނ މްެނބަރުަކން ަޤބޫލު ކުރުުމްނނެވެފަރާތަްށ މެ  މެންބަރުކަމަށް ުހށައަޅާ  ) ށ(

  
 .އަތްމަތީގައެވެ ޕާޓީެގ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެމެމްބަރުަކން ަޤބޫލު ކުރުުމގެ ބާރު އޮްނނާނީ   ) ނ(

  
 .ލީހަށް ހުށައެޅިދާނެެއވެމަޖި އުމީގަ އިސްތިއުނާުފކުރުމަށް  ިފަނމަ، މައްސަލަޮކށް ނު ުހށައެޅި ހުށައެޅުމެްއ ގަބޫލުމެމްބަރުކަމަށް   )ރ(

  .ިންނމުމެވެއުމީމަޖިީލހުން ަކނޑައަޅިާނޔާ ައކީ، މައްސަލާގެ ެއްނމެފަހު ގަ
  

  :އްތަކަކީ މެންބަރަކަށްވެސް ވާޖިބުވާކަންތަ ކޮންމެ    4.3
  

ްށ އެއްޮގތަ  އިއިދުތަކާވާޤައަދި ެއހެނިެހން  އި،ަކނޑައެޅުންތަކާ، އިުއސޫލުތަކާ، އިތަކާއި، ސިޔާސަތުއާއަސާސީ ޤަވާއިދުޕާީޓގެ   )ހ(
  .ބޫުލުކރުން ޓާ މިކަންކަްނ ޤައް ސުލޫކު ބަހަ

  
އުޅުންބެހެއްުޓްނ އަދި ޚާއްަސކޮށް ޕާޓީެގ ައޚްލާގީ ިމންަގނޑަށް  ތަކަށް ބުރޫނާާރނޮެގތަށް ިތމާގެ ތުޕާީޓގެ މަސްލަޙަ   )ށ(

  .ިހތުން  ރުމަތްތެރިކޮށްޙު
  
  .ދެއްކުން ކޮންގްރެސްިއން ަކނޑައަޅާ އިޝްތިރާކު މެދުނުކެނޑި   )ނ(
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މަސައްކަތްކޮށް  ޕާީޓއަށް މުިހންުމަކންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ،ތަކާއިސިޔާސަތު ،ލުތަކާއިއުޞޫމަޤުސަދުތަކާއި، ތަކާއި ޕާީޓގެ އަމާޒު  )ރ(
  .މިކްަނކަން ދިފާޢުުކރުން 

  
  .ތްކުރުން ޕާީޓގެ ެކންޑިޑޭޓްުނނަށް ތާއީދުކުރުމާިއ، ޕާޓީގެ ެކންޑިޑުޭޓްނަނށް ވޯޓުޯހާދދިނުމަށް މަސައްކަ   ) ބ(

        
އަދި ައސާސީ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް . ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުީމ މެމްބަރުންގެ ަމއްޗަށް ލާޒިމު ަކމެކެވެ   4.4

  .ޢަމަލު ނުކުރާ ެމްމބަރުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕާޓީގެ ިފޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ
   
  .ންކަމަށް ޙައްޤު ލިިބގެންވެއެވެމެންބަރަކަށްވެސް އަންަނނިވި ކަ ޝަރުތުތަކުގެ މަތީން ކޮްނމެ ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުމި    4.5
  

  ޕާީޓގެ ހުރިހާ ިއްނތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު   )ހ(
  
  ޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޙައްޤު މަ މަޕާީޓގެ މަޤާމުތަަކްށ ކުިރމަތިލުމުގެ ޙައްޤު، އަދި ކުރިަމތި ލައިގެން ޮހވްިއޖެނަ  )ށ(

  
ޕާޓީެގ ހުރިާހ ބައްދަލުވުމަކާއި ނަްށ ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށް ަބާޔނޮްކށްފައިވާ ން މި އަސާސީ ަޤވާއިދުގައި ޕާޓީެގ މެންބަރު   )ނ(

  .ޕްރޮގްރާމެއްގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު
  

ހިާޟރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ، އޭާނގެ ބަދަލުގައި ޕާޓީެގ  ޕާޓީގެ ެއއްވެސް މެންބަަރކު ވޯޓުލުމަްށޓަކައި ަކނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް 4.6
ނަމަވެސް، މިޮގތަށް ބަދަލުގައި . އެހެންމެންބަރަކު އޭނާގެ ވަކީލެްއެގ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކޮށް ޭއނާގެ ބަދަލުގައި ވޯޓުލުމަށް ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ

  . ގެން ިއތުރު އެއް މްެނަބރުގެ ވަކީލެއްގެ ޮގތުގައެވެވޯޓްދޭ ދިނުމުގައި، ކްޮނމެ މެންބަަރކަށްވެސް ވޯޓުދެވޭނީ ގިނަވެ
  

ޕީ ގެ މެންބަރެއްގެ ވަކީލެއްގެ ޮގތުގައި، އޭނާެގ ބަދަލު 4.7 ަގއި އެއްވެސް އެހެްނ ސިއާސީ ޕާީޓއެއްގައި ެމްނަބރުކަން ޮއްނަނ ީމހަކަށް، އެމްޑީ
 .އް ނުވެވޭނެއެވެޕާީޓގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ނުވަތަ އިންތިހާެބއްގައި ބައިވެރިއެ

  
މެންބަުރްނގެ ޙައްޤުތައް . ޤައުމީމަޖިލީހްުނނެވެލަހައްޓާ އެަކްނތައްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ުއފުާލީނ ގެ ކަންތައްތައް ބަޕާޓީގެ މެްނބަުރން    4.8

އްރު ެމންބަުރންެގ ސިގެ ާޕޓީ. ލިއްޔަތެކެވެދުމަކީ، ޤައުމީމަޖިލީހުގެ މަްސއޫރައްކާތެރިކޮށް މްެނބަުރންގެ ވާޖިބުތައް އަންގައިީދ ހެ
ހަމައެކަނި ޕާޓީއާއި ބެޭހ ކަންކަމުަގއި  ،މުަޢލޫމާތަކީ ެމްނބަރުންގެ ލިްސުޓގައި ހިމެނޭ. އްޮނާނެނއެވެ ލިސްޓެއް ޤައުީމ މަޖިލިހުގައި

އަިދ . ާޅނެއެވެަޤއުމީ މަޖިލީހަށް އެެޅނޮްއްތ ލާއިގު ހުރިާހ ިފޔަވަޅެއް އަޔީަޤްނކުރުމަްށ، ބޭނުންކުރެވޭެނ އެއްޗަކަށް ހެދުމަށް 
ހުއްދަދޭ ފަރާތަކަްށޫނން ެއހްެނ ފަރާތަކަްށ ދުލެްއ  އަސާސީ ޤަވާއިދުމި ސަރުކާރަށާއި، ލިސްޓުގައި ހްުނނަ މަޢުލޫމާުތ 

  .ނުކުރެވޭނެއެވެ
  
  :ޕާޓީގެ މެންބަރުކަން ބާޠިލްވާނީ    4.9
  

އެހެން ިސާޔީސ ނުވަތަ  / ވުން އަދިޕީ ިފޔަވާ އެހެން ސިޔާސީ ާޕޓީއެއްގަިއ ބައިވެރި.ޑީ .ޕާީޓގެ ެމންބަރަުކ އެމް  )ހ(
  ނުވަތަ .އަމިއްލައަށް ބާޠިްލ ވާނެއެވެ ގައި މެންބަރުަކންމިފަދަ ޙާލަތެއް. ޕާީޓއެއްގައި ހަރަާކތްތެރި ވުމުންނެވެ

  
ުމްނ އެޑްރެހަށް މެންބަރުކަޕާޓީގެ ގުޅޭ ލިޔެިކޔުން ފޮނުވަުމށް އެއިރެއްގައި ކަނޑައެޅިފައި ހްުނނަ  އިމެްނބަރުންގެ ިލސްޓާ  )ށ(

  ނުވަތަ. އެންގުމެްއ ލިޔުމަކުން ެއންުގުމން  ތިޢުފާގެއެދި މެންބަރަުކ އިސް ކިވުމަށްވަ
  
  .ގެ ޝަރްޠުތަކުގެ މަތީން، ެމންަބރަކު މްެނބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭ ހިނދެއްގައެވެއަސާސީ ޤަވާއިދުމި   )ނ(

  
  :ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނީ    4.10
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ލިބޭަކމަްށ ޤައުމީ މަޖިލީުހްނ،  ނުވާ ގެއްލުން ން ގެ ސަަބބުްނ ޕާޓީެގ ަމސްލަހަތުތަކަށް ެއކަށީގެމެންބަރެއްގެ ެމްނބަރުކަމު  
މިފަދަ ކަނޑައެޅުެމއް ކަނޑައެޭޅނީ، ވަކިކުރަްނ ހުށައެޅޭ  .ކަނޑައެުޅން ޅަ ދެބައިގެ އަޣުލަބިްއޔަތަުކްނ މަޖިލީހުގެ ތިްނަބއިކު

ށް އަންގާ ެމްނބަރުގެ ފަރާުތްނ ކަމާމެދު ފާޑުކިޔުމަށް ިއންސާުފވެރި ސަބަބުތައް ޤައުީމ މަޖިލީހްުނ ިލޔުމަުކްނ މެންބަރަ 
ޮގުތްނ ނުވާ ލިޔުމަުކްނ ނުވަތަ ޚުދު ޝަޚްޞީމިަފދަ ހުށައެޅުމެއްެގ ރައްދުގައި މަޖިލީަހށް ފޮ . ފުރުޞަތެއް ދިުނމަށްަފހުގައެވެ

ގޮތެއިްނންޭމީނ،  މިއަށްަފުހ ޤައުމީ މަޖިލީހަށް .ށް ޖަވާބުދާރީ ވެވިދާނެއެވެކަމެްނބަރައެމަޖިލީހުގެ ކުރިމަްއޗަށް ޙާޟިރުވެ 
މުްނ ފާުޅކުރި ޖަވާބުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ައނގަބަުހންިދން ޖަވާބުގެ މައްޗަށް ޤައުމީ މަޖިލީުހން ޚާިޔލު ބަދަލު ިލޔު  މެންބަރު

  .ަފުހގައެވެ ރައްދު މެންބަރަްށ ހުށައެޅުަމށް ކުރުމަށްަފހު އޭގެ
   

ނާފުެގ މަޖިލީހަްށ ްނބަރަކަށްވެސް މައްސަލަ އިސްތިއުގެ ދަށުްނ ވަކިކުރެވޭ ކޮންމެ މެ  4.10 ގެމި މި އަސާސީ ޤަވާއިދު   4.11
ން ެމންބަރު ހުްނނާނީ، އޭނާެގ ބޭއްވެންދެ އަޑުއެހުން ާނފުގެ އިސްތިއު. ޙައްޤު ލިބިެގންވެއެވެ ޮކްށދިނުމަށް ހުށައެުޅމުގެނާފު ތިއުއިސް

  .މްެނބަރުކަން ިހފެެހއްިޓފައެވެ
  

  .މެްމބަރަުކ ވަކި ކުރަން ަކނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތަކަށް ާޕީޓގެ ަޤއުމީ ޗެއަރޕަރސަން ޢަަމލު ކުަރްނޖެހޭނެއެވެ ޕާޓީން    4.12
  
  

  5މާއްދާ 
  ޕާޓީގެ ގުނަންތައް 

  

  :ޕާޓީގައި އެކުލެވޭ ގުނަންތަކަކީ    5.1
  
  ކޮންގްރެސް) ހ(
   ޤައުމީ މަޖިލިސް) ށ(
  ގައުމީ ިހްނގާކޮމެޓީ ) ނ(
  ޕާީޓގެ ކެިބެނޓް  )ރ(
  ޕާލިމްެނޓްރީ ގްރޫޕް  )ބ(
  އިސްލާމްދީނުގެ މަޝްވަރާ ަމޖިލިސް ) ޅ(
  ސެކެރެޓޭރިެއޓް  )ކ(
  ދާއިރާތައް ) އ(
   ގޮފިތައް) ވ(
   

ޕާޓީގެ ައސާސީ ޤަވާއިދާއި ިޚލާފުނުވާގޮތަްށ ާޕޓީގެ ތަފާތު ުގނަންތަކުގެ ހިންާގ ޤަވާއިދު އެގުނަވަނެއްގެ މެްނަބރުްނ  5.1.1
 . އެކުލަވާލާންޖެހެޭނެއވެ

  
  
  ކޮންގްރެސް    5.2
  

  :ކޮންްގރެސްގައި އެކުލެވެނީ . ޕާީޓގެ ެއންމެއިްސ ގުނަނަކީ، ކްޮންގރެސްއެވެ  5.2.1
  

  .ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ެމންބަުރން   )ހ(
  .ންާގ ކޮމިޓީތަކުެގ ުހިރހާ މްެނބަރުން ދާއިރާތަކުގެ ހި  )ށ(
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ެޕއްގެ ރައީސް އާއި ައދި  )ނ( ޕެއްގަިއ ހިެމނޭ ޮކންެމ  ކޮންގްރެސްގަިއ ބައިވެރިވެވޭނީ ޮކންެމ ގޮތް ެމންަބރަކަްށ  100އެގޮތް
   .އެއްމަންދޫބެވެ

  .ރައީސްއަށް ކޮްންގރެސްއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ ގޮފީގެ ނާިއބުރައީސްގޮފީގެ މަގުބޫލު އުޒުރަކާހުރެ ) ރ(
  

  
ސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޝަރްޠުތަކުގެ މަތިން ޮކންގްެރސްގެ ަނމަވެސް މި އަ. އަހަރުން ިތންަފހަރުއެވެ 5ކޮންގްރެސް ބައްަދލުވާނީ ޮކންމެ   5.2.2

  .އާދަޔާޚިލާފް ޖަލްސާއެއް ޮކންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ޭބއްވިދާނެއެވެ
  
  

  :އަކީ  ޒިންމާކޮންގްރެސްގެ   5.2.3
  
  .ެމންބަުރން ހޮވުން  15ޤައުމީ މަޖިލިސްއަށް ާޕޓީގެ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް އޮތް ަފސް އަހަރު ދުވަހަށް   )ހ(
  .ޕާީޓގެ ސިޔާސަުތތައް އެކަށައެުޅން   )ށ(
ޙް ުކރުން އަސާސީ ޤަވާއިދު މި  )ނ(   .އިޞްލާ
  .ޮއންނަ ޮގުތގެ މަތިން ޕާޓީ އުވާލުން ކަނޑައެިޅފައި ގައިމި އަސާސީ ޤަވާއިދު  )ރ(
  .އިސްތިއުނާުފގެ ަފނޑިޔާރު ަމޖިލިސް ހޮވުން  )ބ(
  .ހޮވުންމެމްަބރުން  5އިސްލާމްދީނުގެ މަޝްވަރާ ަމޖްލީހަށް )  ޅ(

  
ަޙއްޤު ހުރިާހ ެމްނބަރުްނނަށާިއ ޕާީޓގެ ހުރިހާ  ގުމެްއ، ބައްދަލުވުމަްށ ޙާޒިރުވުންކޮންގްރެސްގެ ަބއްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭކަމުގެ ެއން   5.2.4

ޚްގެ އެންމެ މަދުވެގެން ދެމަސްދުވަސް ކުރިންަބއްދަލުވާން ހަމަޖެިހފައި. ނެއެވެގޮފިތަކަށް ޤަުއމީ މަޖިލީހުން ޮފނުވާ މިއެންުގްނ  ވާ ތާރީ
  .ކޮންގްރެސް ބާއްވާ ތާރީޚްގެ ަފނަރަދުވަސް ކުރިން އެެޖންޑާ އާްނމުކޮށް އިޢުލާުނ ކުރަންވާނެއެވެ .އަންާގނެއެވެ

  
  :ނީދަޔާޚިލާފު ބައްދަލުވުމަކަށް ގޮވޭކޮންގްރެސްގެ އާ    5.2.5

   .ޤައުމީ މަޖިލީހަށް   )ހ(
 3/1ހުރިހާ މްެނބަުރންެގ މަދުވެގެން  ޙައްޤު ވުމަށް ޙާޟިރުވުންބައްދަލު، ލީުހްނ މިފަދަ އެއްވުމަކަށްގޮވޭޤައުމީ މަޖި  )ށ(

  ނުވަތަ. ޅުމްުނނެވެލިުޔމުްނ ހުށަހެ އަމްީނ އާއްމަްށ  މެންބަރުްނ މިފަދަ އެއްވުމަކަށް އެދި
ލިުޔުމްނ  ދަ އެއްވުމަކަށް އެދި އަމީްނ އާއްމަށްޓީިއްނ މިފަ ޮކމި 3/2ކުގެ ެއްނމެ މަދުވެގެްނ ގޮފިތަކުގެ ިހންގާޮކމެީޓ ތަ  )ނ(

  .ހުށައެޅުުމްނނެވެ
  

ޚިާލފު ބައްަދލުވުމެއް ބޭއްވޭެނކަމުގެ ެއން  5.2.6 ޙައްޤު ހުރިހާ ެމންަބރުންނަށާއި،  ގުމެއް، ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވުންކޮންގްރެސްގެ ާއދަޔާ
ޚްގެ  މަ. ޕާޓީގެ ހުރިހާ ޮގިފތަކަށް ޤައުމީ މަިޖލީހުން ޮފނުވާނެެއވެ މަސްދުވަސް ކުރިްނ  1ދުވެގެން ބައްދަލުވާން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީ

  . އްަނާގނެއެވެ މިއެންގުން
  

) ދެބައިކުޅައެއްބައި ( 2/1ކޮންގްރެސް ބައްދަލުވުމުގެ ޤޫާނނީ ޢަދަދަކީ ކޮްނގްރެސްއަށް ހާޒިރުވުމުގެ ޝަރުޠުފުރިހަމަވާ މެމްބަރުންގެ  5.2.7
ހަމަނުވެއްޖެނަމަ، ަބއްދަލުވުްނ  ޤޫާނނީ އަދަދުއިރުވާއިރުވެސް ަގޑި 1ބައްދަލުވުން ފެށޭތާ  .އަށްވުރެ އެއްމެމްބަރު އިތުރުވާ އަދަދެކެވެ
ޚިލާފު ަބއްދަލުވުމެްއ  ކޮންގްރެސްގެ ހުގެ ޮގވާލުމަށް ންތައް ާފސްކުރަން، ޤައުީމ މަޖިލީކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ، ަކނޑައަޅާ ކަނޑައެޅު އާދަޔާ

މަސްދުވަސް ފާއިތުވުމުގެ  6 ފެށިގެންއްވުނު ދުވަހުންސް ބޭހަމަނުވި ކޮްންގރެ ޤޫާނީނ އަދަދު . ބޭއްވޭނެކަމުެގ ޝަރްޠުގެ މަތިްނނެވެ

  . ންޖެހޭނެއެވެ ބާއްވަ  އްގެ އާދަޔާޚިލާފު ަބއްދަލުވުމެޮކންގްރެސް ކުރިން 
  

  .ާޕޓީގެ އިފްތިތާޙީ ކޮންގްެރސް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލުމުގެބާރު އޮްނާނނެއެވެ ހިނގަމުންދާ ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކަށް ދާއިރާތަކުގައި  5.2.8
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  :ޤައުމީ މަޖިލިސް    5.4
  

  :ޤައުމީ މަޖުލިސްގެ ޒިންމާތަކަކީ  5.4.1
  އި،އި ނުވާ ކަންަކން ހިްނގުމާޕާޓީގެ ަވކި ގުނަަނކާ ހަވާލުޮކްށފަ)  ހ(
  މާިއ،ސެކެރެޓޭރިއެޓާއި، އެހެނިެހން ޮކިމޓީތައް އައްޔަންކުރު ޕާޓީގެ )  ށ(
  .ޤުކުރުން ދީޞްތަެކބެިނޓް ާޕޓީގެ )  ނ(  

  
  :ލެވެނީ ލީހުގައި އެކު ޤައުމީ މަޖި   5.4.2

   
  .ރައީސް އާއި ަނިއބުރައީސް  )ހ(
  .ރސަން ޤައުމީ ޗެއަރޕަ  )ށ(
  .ިއން އިންތިޚާބުކުާރ ފަަނރަ މްެނބަރުން ސްކޮންގްރެ  )ނ(
  .ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުން   ) ރ(
  ޕާލިެމްނޓްރީ ގްރޫޕް ) ބ(
   އިސްލާމްދީނުގެ މަޝްވަރާ ަމޖިލިސް ) ޅ(

 
 

  :ކެބިނެޓް ޕާޓީގެ   5.4.3
  .ނުެޓްނނެވެކެބި ޕާޓީެގ ެގ ސިޔާސަތު ތަްނފީޒުކުާރނީ، އިން އެުކލަވާލާފައިވާ ޕާޓީ ޕާޓީގެ ކޮންްގރެސް)  ހ(
  .ެނޓުގެ މަޤާމުތަަކށް މީހުން އަްއަޔންުކރާނީ، ާޕޓީެގ ރައީސްއެވެެކބިޕާޓީގެ )  ށ(
  .ގެ ކެިބެނުޓންނެވެކެިބެނޓްެގ މަޤާމުތައް ކަނޑައަޅާ، ކެިބެނޓްިހްނގާނެ އުޞޫލާއި، ކަންަކން ފާސްުކާރނެ ގޮތްނިންމާނީ ޕާޓީ )  ނ(
 ކެބިނެޓްެގ މެންަބރުންތަކުގެ ތެެރިއން ރަީއސް ޕާީޓގެ ނުވަތަ . ސްއެވެޔާަސތު ބަލަހަްއޓާނީ، ޕާޓީގެ ރައީާޕޓީގެ ެކބިނެޓްެގ ރި)  ރ(
  .ވެކެއްޔަން ކުާރފަރާތެ ޢަ
  

  ޕާޓީގެ ސެކެރެޓޭރިއެޓް   5.4.4

  .ސެކެރެޭޓިރއަޓް އިންނެވެޕާޓީގެ ެއންމެހާ ިއދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަލަހަްއާޓނީ، ޕީާޓގެ 
  

  :ޕާޓީގެ ސެކެރެޓޭރިއަޓް އެކުލެވިގެންވަނީ   5.4.5
  .ގެ ނައިބު އާއްމު އަމީން އާއްމު އަިދ އަމީން   )ހ(
  .މު ަޚޒާންދާރުއާން  )ށ(
  .ޤައުމީ ިއންތިޚާބާބެހޭ ޑައިރެކްޓަރ  )ނ(
  .އިންތިޒާމް ކުުރާމެބހޭ ސެކެރެޓަރީ   )ރ(
  ލީގަލް ޑިރެކްޓަރ) ބ(
  ދާރީ މަޤާމްތައްއެހެނިހެން އި) ޅ(
    

އަދާކުރާނީ ަޤއުމީ ިހްނާގ  މަސްއޫލިްއޔަތުބައްދަލުވުން ދެމެދުގައި މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެާހ ދެެގ ޤައުމީ މަޖުލިސް  5.4.6

ަމާކ ންމުޮކްށަފއިވާ އެއްވެސް ނި އެހެނަސް މި ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީއަަކށް، ޮކްނގްރެސްއިން ކަނޑައަޅާ ޤާއިމު. ކޮމިޓީިއްނނެވެ
  :ޤަުއމީ ިހންގާ ކޮމިޓީގަިއ އެކުލެވެނީ . ފުށުއަރާގޮތަށް ޢަަމލު ިހންގުމުގެ ާބރެއް ޯންނާނނެއެވެ

  
  .ރައީސްއާއި، ނަިއބު ރައީސް  )ހ(
  .ޤައުމީ ޗެއަރޕަރަސން   )ށ(
  .ެކބެިނޓް މެމްބަުރން ާޕޓީގެ )  ނ(
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  .ގެ ނައިބު އްމު އަިދ އަމީްނ ޢާއްމުއަމީން ޢާ  )ނ(
  .ޢާންމު ަޚޒާންދާރު  )ރ(
  .އިންތިޚާާބބެހޭ ޑިރެކްޓަރ ޢާންމު  )ބ(
  .ޚާއަްޞ މަޖިލީހުގެ ެމންަބރުން މަޖިލީހާއި ރައްޔިުތންގެ  ޕާޓީއަށް ިނސްބަތްވާ ރައްޔިތުްނގެ) ޅ(

  
ދެބައިކުަޅ  ކޮމިޓީގެ ، ޤާޫނީނ އަދަދަކީމި ކޮމިޓީެގ ބައްަދލުވުމުގެ . މަދުވެގެން މަހަުކ އްެއފަހަރު ޤައުީމ ިހންގާ ޮކމިީޓ ބައްދަލުވާނެއެވެ  5.4.7

  .ބައެވެއެއް
  

ުޓެގ ޤައުމީ މަޖިލީހުްނ ނުވަތަ ޤައުމީ ހިންގާ ޮކމިޓީިއން ނިްނމާ ނިންމުންތައް ިބނާވެފައި އޮންނާނީ ސާދާ އަޣްލަބިއްޔަތުގެ ޯވ  5.4.8
  .ޓު ހަަމަހމަ ވެއްޖެނަމަ ލަަފއަްށއެހި ކަންތައް ާފސްނުވީއެވެލަަފައށްއެހި ޯވ. މައްޗަށެވެ

  
  ދާއިރާތައް   5.5
  

  ދާއިރާގެ މަޖިލިސް އާއި   ދާއިރާ   5.5.1
ާޚަބށް ހުޅުވާލެވޭ ދާއިރާ ތަކެއްގެ )  ހ( ޕާޓީ ަބިއވެފައި އޮންާނނީ، އެއިރެއްގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އާންުމ އިންތި

އިރާއެއްގައި ތިބޭނީ، ޕީާޓގެ ދާ. ކޮންމެ ދިާއރާއެއްގައި އެދާއިރާއެއްގެ ހިންގާ ޮކމިޓީއެއް އްޮނާނެނއެވެ. ޢަދަދުގެ މައްޗަށެވެ
ާޚުބ  20އެދާއިރާއެއްގައި އެކުލެވޭ ގޮފިތަކުގައި ހިމެނޭ ޮކންެމ  ޚާބު ކުުރމުން، އެ އިންތި މެންބަރަަކށް މަންދޫބެއް އިންތި

  .ކާމާިޔބުކުރާ މެންަބރުންނެވެ
  .ވަކި މަޤްސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް އުފައްދާ ގޮފިތައް ހިމެނޭ ދާިއރާ)  ށ(

 
  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދާއިރާ މަޖިލިސް  5.5.2

 ދާއިރާގެ ހިންގާ ޮކމިޓީިއން ުހށަހަޅާ ދާއިރާގެ ސެކްރޭެޓރިއެޓާިއ އެެހނިެހން ޮކމިޓީތައް ާފސް ކުރުްނ  .1
 ދާއިރާގެ ހިންގާ ޤަވައިދު އެކުލަވާލުން އަދި އިސްާލހުކުރުން  .2
 ދާއިރާގެ ސިޔާސަތު އެކަށައެުޅން  .3
ޯޕޓާއި އަހަ  .4 ޕޯްޓ ާފސްކުރުން ދާިއރާ ހިންގާ ޮކމިީޓން ުހށަހަޅާ އޮޑިޓްރި  ރީ ރި
 ސްގެ ބާރުތަކަށް ފުށުނާރާ ގޮތަށް ާޕީޓގެ މަސްލަހަތުތަަކށް ކުރިއެރުްނ ިލބޭ ހުރިހާ ކަމެއް ދާއިރާގައި ހިންުގން މަޖިލިދާއިރާ  .5
ހޭ ސް ދޭތެރޭ ގެންދެވޭ ޕާޓީގެ ެއންމެހައި ޕްރޮގްރާމްަތއް ދާނުދޮާގތް ަބލައި ދާއިރާގެ ސިޔާސަތަށް ެގްނަނންޖެދެމަޖިލި ދާއިރާގެ  .6

 އިސްލާހުތައް ގެަނއުން 
  

 ދާއިރާ ހިންގާކޮމިޓީ  5.5.3
ކޮންެމ ދާއިރާއެއްގެ ހިންާގކޮިމޓީގައި އެކުލެވޭނީ، ިއންިތޚާބު ކޮްށފައިވާ ދާއިރާގެ ރައީސްއާއި، ދާއިރާގެ ރައީސްގެ ނަިއބާއި، 

  . ޓްރީއެވެސެކެޓްރީއާއި، ެސކެޓްރީގެ ނައިބާއި، މަޢުލޫމާތާއި އިޝްތިހާރާއި ޢާންުމ އެންުގންތަކާ ެބހޭ ސެކެ
 

 ދާއިރާގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް    5.5.4

  ދާއިރާގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އެކުލެވިގެން ވަނީ ) ހ(
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެަރލް   .1
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެަރލްގެ ަނއިބު  .2

 ރަށްރަށުގެ ޯފކަްލ ޮޕއްިނޓްތައް  .3
 ޚަޒާން ދާރު  .4
 އިންތިޒާމް ސެކްެރޓަރީ  .5
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 އިންތިޚާާބބެހޭ ޑަިއރެކްޓަރ .6
 ލީގަލް ޑައިރެކްޓަރ  .7
 ހެނިެހްނ އިދާރީ މަޤާމްތައް އެ .8
 
  .ސެކްރެޓޭރިއެޓަކީ ހިންގާ ޮކިމީޓން ުހށަހަޅާ ދާިއރާ މަޖިލިހުން ާފސް ކުރާބައެކެވެ) ށ(

  
 ދާއިރާ އޮފީސް  5.5.5
ފީހެއް ދާއިރާ ކޮންގްރެސްއިން ަކނޑައަޅާ ވަކި މިންގަޑުތަކެއްގެ މަތިްނ ހިނގާ ދާއިރާ ޮއިނގަނޑާއި އިދާރީ ބައިތައް ހިމެނޭ ިއދާރީ ޮއ) ހ(

  .ދާއިރާގެ ކޮންމެވެސް އެއްރަށެއްގަިއ ހުންަނންވާނެއެވެ 
  
ދާއިރާ ޮއީފސް ހުންނަ ރަށް ނޫން ޮކްނމެ ަރށެއްގައި ޕާޓީގެ ަމސައްކަތް ހިންާގެނ އް ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެތެރިެއން ދާއިރާގައި، ޕާީޓގެ ޮގފިތަ) ށ(

އަދި މިއޮފީސްަތއް ހިންގާީނ އެަރށެއްގެ ޯފކަލް . ގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެމިޮއީފސްތައް ހިނާގީނ ދާއިރާ އޮފީހު. އޮފީހެއް ހްުނަނން ވާނެއެވެ
  .ޮޕއިންޓެވެ 

  
  

 ކޮންގްރެްސގެ  އެއްވަްނޖެހޭނީމިއެއްވުން . އަހަރުން އެއްައހަރު ބޭއްވޭ ދާއިރާގެ އެއްވުމެއްގައެވެ 5ދާއިރާތަކުގެ ހިންގާ ޮކމެޓީަތއް ހޮވާނީ،  5.5.6
  .ކުރިްނނެވެ ސްމަސްދުވަ 2 މަދުވެގެން އެއްވުމުގެ

  
    
  :ނީ ރާގެ އެއްވުމުގައި އެކުލެވޭދާއި  5.5.7
  

  .ރާގެ ހިންގާ ޮކމިޓީ އިދާ    )ހ(
   .ރާއެއްގެ ގިޮފތަކުގެ ރައީސުންަތއްއެދާއި  )ށ(
 

  :ލިއްޔަތު އޫ މިޓީގެ މަސް ހިންގާ ކޮ  ދާއިރާގެ   5.5.8
  

  :ދާއިރާގެ ހިންގާ ޮކމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
 ނިހެން ޮކމިޓީތައް ައއްޔަން ކުުރން ދާއިރާގެ ސެކްރޭެޓރިއެޓާއި އެހެ .1

 ދާއިރާގައި ޕާީޓ ބިނާކުުރން  .2
 ދާއިރާގައި ގޮފިތަްއ ގާއިމް ކުރުން  .3
ޕެއް އުވާލުން މި އަސާސީޤަވާއިދުގައި ބާަޔން ުކރެވިފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެ .4  ރިވެގެން ގޮފި އުވާލްަނ ޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި ދިާއރާގެ ޤޮއް
 ރެޓޭރިއަަޓށް މަޝްވަރާދީ ދާއިރާ އޮފީސް ހިނގާޮގތް ބެުލން ދާއިރާ އޮފީސް ިހންގުަމށް ދާއިރާ ސެކް .5
 ޤައުމީ މަޖިލިުހން ފާސްކުރާ ޕާޓީެގ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ދާއިރާގައި ހްިނގުން  .6
 

އި ދާއިރާގެ ދެމަޖިލިސް ދެމެދުގައި މަޖިލިހުން އަދާކުަރންޖެހޭ ެއންމެހަިއ މަސްއޫލިއްޔަތަާކއި ދާއިރާ ކޮންްގރެސްގެ ނިންުމްނތަކަ

  .ފުުށނާރޮާގތަށް ާޕޓީގެ މަސްލަހަތުަތކަށް ުކރިއެރުން ލިބޭ ހުރިހާަކމެއް ކުރުން 
  
  :ގޮފިތައް    5.6
  

  .ީޓގެ ޮގފިތައް ާޤއިމް ކުާރނެއެވެއްގައި ޕާދާއިރާތަކުގެ ހިންާގ ކޮމިޓީއިްނ ޮކްނމެ ދާއިރާއެ  5.6.1
  

ޕެްއ ުއފެއްދޭނެ އެްނމެަމދު ޢަދަދަކީ   5.6.2   .ނެވެ މެމްބަރުން 50ޕާޓީގެ ޮގތް
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ަޕށްވުރެ ގިނަ ޮގފީގެ މެްނބަރަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ 1އެއްވެސް މެންބަަރކަށް   5.6.3   .ގޮތް
  

ޕެއްގަިއ އެގޮފީގެ ހިްނގާ ކޮމިޓީއެްއ އޮންާނނެއެވެ  5.6.4   .ކޮންެމ ގޮތް
  

ޒާންދާރާއި، ިއންތިާޒމް ކުރުާމ އާއި، ޚަސްގެ ނައިބާއި، ސެކެޓްރީގޮފީގެ ިހންގާ ޮކިމޓީގައި އެކުލެވޭނީ، ގޮފީެގ ރައީސްާއއި، ގޮފީގެ ަރއީ   5.6.5
  .މްެނބަުރންނެވެ  2ބެހޭ ސެކެޓްރީާއިއ އަދި އިތުރު 

  
މިއެއްވުން އެްއވަންޖެހީޭނ، . ޮގވާލެވަުމށްަފހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެޮގފީގެ ހުރިާހ ެމްނބަރުންގެ  ގޮފީގެ ހިންގާ ޮކމިޓީ ހޮވާނީ،  5.6.6

 .މަސްދުވަސް ކުރިްނނެވެ 2ވާ ދާއިރާގެ އެއްވުމުގެ މަދުވެގެން އިގައި ނަންަގނެވިފަވަނަ ާމްއދާ 5.5.3
 

ޕަކަށް ނިސްބަްތވާ ޕާޓީގެ ހުރިާހ ެމންބަުރްނނެވެއެގޮފީގެ އެއްވުމުގަިއ އެކުލެވޭނީ،   5.6.7 އެގޮފީެގ ، ޤާނޫީނ އަދަދަކީގޮފީެގ އެއްވުމުގެ . ޮގތް
  .އެވެ 2/1ހުރިހާ މެންބަުރްނގެ 

  
  . ރު ހަމަވުމުން، ެއމެްނބަރުން އަލުްނ ައނބުާރ އިންތިާޚބު ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިިބގެންވެއެވެމެންބަުރންެގ ދައު ންގާ ޮކމިޓީގެ ގޮފީގެ ހި   5.6.8
  

ޕެްއ އުވޭ  5.6.9   :ނީޕާޓީގެ ޮގތް
  

 އަށްވުެރ ދަށަށް ދިއުން، މިފަދަ ާޙލަތެއްަގއި ދާއިރާގެ ހްިނގާ  12މަސްދުވަސް ވަންދްެނ،  6ގޮފީގެ ެމންަބރުންގެ ޢަދަދު   )ހ(
  ނުވަތަ. ެނއެވެމެޓީގެ ހުއްދައަާކނުލާ ގޮފި އުވޭ ޮކ

  
ގޮފީގެ ހުރިާހ ެމްނބަރުންެގ މެދުގަިއ ެނގޭވޯޓެއްގެ އްަޣލަބިއްޔަތްުނ ޮގިފ އުވާލުމަށް ިންނމުމުން، މިފަދަ ވޯޓެއް ނަގާކަން، ވޯުޓ   )ށ(

  ނުވަތަ. ދުވަސް ކުރިން ހުރިހާ ެމންބަުރްނނަްށ އަންގަންޖެޭހނެެއވެ 14ނެގުމުެގ 
  
ގޮފީގެ ިހންގާ ޮކމިޓީއާއި، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮިމޓީެގ ހުއްދައިގެ މަތިން ޕާޓީގެ އެދާިއރާގެ ކޮމިޓީިއން ޮގިފ   )ނ(

  .އުވާލަން ންިނމުުމން 
  

ޕް  5.7    ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫ

  
  .ަމޖިލީހަށް ހޮވާފައިވާ ޕާޓީގެ މެްމަބުރންނެވެ ޕާލިެމްނަޓރީ ގްރޫޕްގައި ިހެމނެނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ 5.7.1
  

ޕްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތަކީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިހާއި ރައްޔިުތންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގައި ޕާޓީގެ ޚިޔާުލ ފާޅުކުރުމާިއ ޯވ 5.7.2 ޓު ޕާލިެމްނޓަރީ ގްރޫ
ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންެގ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގަިއ  އަދި ޕާޓީގެސިޔާސަތު. ދިނުމުގައި ާޕޓީެގ ސިޔާސަތަށް ތަބާވުމަށް ބާރުއެޅުވުމެވެ

  ދިފާއުކުރުމެވެ
  

ޚާުބކުރާ އެގުޫރޕު ޓަރީ ން ޕްެގ އެންެމ އިސްފަރާތަީކ ާޕލިމެ ޕާލިެމްނޓަރީ ގްރޫ  5.7.3 އަދި ނައިުބ ރައީސްއަކާިއ . ގެ ރައީސްއެވެގުޫރޕުން އިންތި
  . ިއންތިޚާބުކުރަންވެާނއެވެ ންމެންބަރަކު އެގްރޫޕު  3ގޮތުގައި  ދައްކާ މެދުވެރިންގެޕާލިެމްނޓަރީ ގްޫރުޕގެ މެންބަުރންގެ މެދުގައި ވާހަކަ

  

ޕުގެ ނަިއބު ރައީްސއެވެ 5.7.4 ޕުގެ ަރީއސް ނުވަތަ ގްރޫ   . ޕާލިމްެނަޓރީ ގްރޫޕްގެ ރިާއސަތު ބަލަހައްާޓީނ މިގްރޫ
  
  

  :ލާމްދީނުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިސް އިސް  5.8
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ބު ކުާރ ައްނަނނިވި ޚާމަޖިލިސް ގަިއ ހިެމެނނީ ާޕޓީގެ މެްމބަރުންގެ ެތރެއިން ކޮންގްެރސް އިން ިއންތި  އިސްާލްމދީނުގެ މަޝްވަރާ  5.8.1
  .މެމްބަރެކެވެ) ފަހެއް( 5ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ަޝރުޠެއް ުފރިހަމަވާ 

ފައިވާ ކަމުެގ ލިޔުމެްއ އިސްލާިމްކ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ތަޢުލީމީ ސެޓްފިެކޓެއް ިލބިފައިވުން ނުވަތަ އެފެންވަރަށް ކިޔަވާ - 1
  އިސްލާމިކް ުޔނިވަރސިޓީއަކުން ލިިބފައިވުން 

  އިސްލާމްދްީނ ކިޔަވައި ދިނުުމގެ ހުއްދަ ލިިބފަިއވުން - 2
  ދީނީ ތަޤުރީުރކުރުމުގެ ހުއްދަ ިލބިފައިވުން  - 3
  ގެ ސަނަދުއޮތުން މުހާފިޒުކަ - 4
  .އިމާމްޯކހުން ނުވަތަ ޤާޟީކޯހުްނ ފާސްވެފައިވުން -5
 

ްމދީނުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިސް ގެ ަމސްއޫލިއްޔަތަކީ ދީނީ ޭހލުންެތރިކަްނ އިތުރުކުރުމާއި ހެޮޔކަންތައްަތކަށް އަމުރުކޮށް، ނުބައި އިސްލާ 5.8.2
  . ކަންތައްތައް ނަީހުކރުމާއި، ދީނީ ކްަނކަމުގައި އެމްޑީޕީައށް ދީނީ ަލފާ ިދނުމެވެ

  
އަދި ނައިބު ރަީއްސެއްއ . އިސްލާްމދީނުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިސް ގެ އެންމެ އިސް ަފރާތަކީ އެމަޖިލިހުން އިންތިހާުބކުާރ ރައީސްއެވެ 5.8.3

  .އެމަޖިލިހުން އިްނތިހާބު ކުރަން ވާނެއެވެ 
  

  .މަޖިލިހުގެ ނަިއބު ރަިއސްއެވެ އިސްލާްމދީނުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިސް ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަްއޓާނީ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނުވަތަ 5.8.4
  
  

  6މާއްދާ 
  ހަރީ ބައްދަލުވުން އަ

  
ޯޕުޓ . އަހަރީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަުކ އެއް ފަަހރު ޭބއްވޭނެއެވެ  6.1 ިމ ަބއްދަލުވުމުގައި ޤައުމީ މަޖިލީުހން ަކންކަން ހުރިނެތްޮގތް ރި

  .ކުރާނެއެވެ
  
  :އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި އެކުލެވެނީ   6.2
  

  .ޤައުމީ މަޖިލިސް  )ހ(

  .ދާއިރާތަކުގެ ހިންާގ ކޮމިޓީތަކުެގ ުހިރހާ މްެނބަރުން   )ށ(
  
  :އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ ޒިންމާތަކަކީ    6.3
  

ދެ ކޮންގްރެސް ބައްދަލުވުމުގެ ދެމެދުގައި ގެންދެވޭ ޕާީޓގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދާނުދާގޮތްބާަލ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތަށް ގެްނނަންޖެޭހ   )ހ(

  .ން އިޞްލާޙުތައްގެނައު 
  
  .ޕާީޓގެ ޯއޑިޓޮްކްށަފއިވާ ރިޕޯޓްތައް ުހށައަޅާ، މާލީ ަބޔާންތައް ފާސްކުުރން   )ށ(

  
  .ކޮންގްރެސްގެ ބާުރތަކަށް ުފށުނާރާގޮުތން، ާޕޓީގެ މަްސލަހަތު ތަކަށް ކުިރއެރުން ލިބޭހުރިާހ ކަމެއްކުުރން   )ނ(

  
ޕާޓީެގ މެމްބަރުން ހިްތހަމަނުޖެހިެގްނ  ްނަބަރކާ މެދު ރަީއސް، ނައިުބ ރަީއސް، ޗެއަރ ޕާރސަން ނުވަތަ ކެބިނެްޓގެ މެ ޕާޓީގެ) ރ(

  .މައްސަލައެއްހުށަަހޅައިިފނަމަ ެއކަމާިއމެދު ބަހުސް ކޮްށ ާޕޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އާއިމެދު އިތުބާރުއޮތްތޯ ބެލުން 

ާފސްވެއްޖެނަމަ، އިތުބާރުނެތްކަަމށް ރަީއސް، ނައިބު ަރއީސް، ޗެއަރ ޕާރސަން ނުވަތަ ކެބިނެްޓގެ މެންަބރަކާ މެދު ޓީގެޕާ) ބ(
  .މިއަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން ިއންތިާޚބު ބާއްވައި އެމަޤާމަކަށް މީަހކު ޮހވާނީއެވެ
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 3/2އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ، ޤައުމީ މަޖިލިހާއި، ދާއިރާތަކުގެ ހިންގާކޮިމޓީތަކުގެ މެްނބަރުންގެ ތެެރއިން ) ޅ(
 .ރުްނ ނެވެ މެްނބަ

  
  

  7މާއްދާ 
  އިވާޢިދު އިންތިޚާބުގެ ޤަ ތައް، މަޤާމު ފުރ

  ރައީސް  7.1
  
  

  :ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތަކަކީ   7.1.1
  

   .ތެރިކާމާއި އެުކ ރައްކާތެރިވުން އަދި ދިފާޢުކުރުން ޞްލާ ޚްޕާީޓގެ އަސާސީ ޤަވައިދަށް އި  )ހ(
  

 .ެކބެިނޓް އައްަޔންުކރުން ޕާޓީގެ )  ށ(
  

  .ތަަކށް ރަްއކާތެރިވެ، އެ އުޞޫލުތައް ދިފާޢުކުުރން ޕާީޓގެ އުޞޫލު  )ނ(
  
  .ހަމަހަަމކްަނ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން  ،ޕާީޓގެ ެމންބަުރްނގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ިމންގަނޑުތަކާއި، ބައިވެރިވުމާއި  )ރ(

  
ޕޯޓުތައް ކޮންގްރެސްއަށާއި، އަހަީރ ބައްދަލުވުމަށް ހުށައެ  )ބ(   .ުޅން ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ރި

  
ޤަުއީމ މަޖިލީހުންދޭ ބާރުތަކުގެ މަތިން، ރައީސްގެ އެހެނިެހން ވަޒީފާތަާކއި، ، ތުތަކުގެމަތިންގެ ޝަރުއަސާސީ ޤަވާއިދު މި  )ޅ(

  .ވާޖިބްތައް އަދާކުރުމާއި، ރައީސްއަށް ލިބޭ ާބރުން ެއކިކަންަކމަށް ަޢމަުލ ހިންުގން 
  

ޓީގެ އެްއބައިވަންތަކަން ޤާިއްމކޮށް ދެމެހެްއޓުަމށްޓަކާ ޕާޓީގެ ަރއީސް ޤައުމީ ޕާޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުަމށްަޓކާ އަދި ޕާ ) ކ(
ޗެއަރޕާސަން ާއއިއެކު މަސައްކަްތ ކުރަންޖެހޭ ާހަލތުތަކުގާ އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ާޕޓީގެ ރައީސް ަޤއުމީ 

ބާަޔން ވެފައިވާގޮތުގެ މަތިން ާޕީޓގެ ރައީސް ޤައުމީ  މަތީގައި . އެކުއެކީގައި މަސައްަކތްކުރުން  ށްޗެއަރޕާސަން އާިއ މަޝްވަރާޮކ
ޗެއަރޕާސަން އާިއ މަޝްވަރާޮކށް އެކުއެކީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ާޕޓީގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ޕީާޓެގ 

ކުރެވިއްޖަެނމަ، އިތުރު ފިޔަަވޅެއް އަދި މިހެން ހަްއލު ނު. އެއްބައިވަންތަަކްނ ނުގެއްޭލެނ ަފދައިން ދެފަރާތުްނ ހައްލުކުރުން 
  .އެޅުމުގެ ކުރިން ިމފަދަ މްައސަލަތައް ޤަުއމީ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައިގެން ަހއްލު ކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރުން 

  
ކާއި ޤައުމީ ހިްނގާކޮމިޓީ އާއި ކެބެިންޓ ގެ ަލަފޔާިއއެކު ޕާޓީގެ ފަރާުތން ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ާޕީޓތަކާއި އެެހިނހެން ަފރާތްތަ) އ(

 .މުއާމަލާތް ިހންުގން 
  
  .ޕާޓީގެ ިސާޔސަތާއި އެއްގޮތްވޮާގތުގެމަތިން ކަންަތއްތައް ރާވާ ހިންގުން ) ވ(

  
ޤައުމީ މަޖިލިހާއި ޤައުީމ ިހންގާޮކމިޓީއާިއ ކެިބެނޓްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިްނ ޕާޓީެގ ސިޔާސަތުތައް ެއކަށައެޅުމާއި އެސިޔާސަތުަތްއ ) މ(

 .ތަންފީުޒކުރުން 
  
  

އަދި އޭނާއަކީ ސިޔާސީކަންކަމުަގއި ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރާ އަދި ޕާޓީެގ ސިޔާސީ . ގެ ރައީސް އަކީ، ޕާޓީގެ ެއްނެމ އިސް މަޤާމެވެޕާޓީ    7.1.2
ކަމުގައިވާ،  ނަމަވެސް މިކްަނކަން އޭާނ އަދާކުރާނީ ާޕީޓގެ އުޞޫލުތައް. ޙަރަކާތްތައް ހިންުގމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރާ އެންެމއިސްަފރާތެވެ
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ފުށުނާާރ  ކާދައިން ޢަަމލުުކރުމުގެ އުޞޫލުތަނގޭ ބީއެތެރެއެ ޅުުމގައި ޑިމޮކްރިެޓކް މިްނގަނޑުތަާކއި، ހުޅުވިފައިވާކަންަކން ަކނޑައެ
  .ލިބޭބާރުަތކުން މި އުޞޫލުަތކާ ދެކޮޅަށް ޢަމަުލތައް ނުަބހައްާޓ ގޮތަށެވެ އަދި އޭނާއަށް. ގޮތަށެވެ

  
   .ވަހެވެފަސްއަހަރު ދު، ރަކީއުދަރައީސްކަމުގެ   7.1.3
  
  ނައިބު ރައީސް   7.2
  

  :ޕާޓީގެ ނައިބުރަީއސްގެ ވާޖިބުތައް  7.2.1
  

   .ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ރައީސްއަށް ެއހީތެރިވެދިނުން  )ހ(
  
ކާއި، ވާޖިބުތައް ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ާވޖިބުތައްއަދާކުރުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ  )ށ(

  .އަދާކުރުން 
  
   .ޙަވާލުކުރާ ކަންަކްނ ކުރުން ޤައުމީ މަޖިލީހުން   )ނ(

  
  .ިފޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިީޓގެ ރިޔާސަތު ބެެލހެއްުޓން   )ރ(

  
  .ފަސްއަހަރު ދުވަހެވެ، ރަކީއުރައީސްކަުމގެ ދަނައިްބ   7.2.2

  
 ސަން ރޤައުމީ ޗެއަރޕަ   7.3
  

އަކީ ާޕޓީގެ އެތެރޭގެ ކަންތައްަތއް ރާވާ ައދި ޤައުމީ ޗެއާރާޕސަން. ޤާމެވެއްެނެމއިސް މަ ޤައުމީ ޗެއާރޕާަސން ގެ މާަޤމަކީ ދެވަނައަށް
.އިންތިޒާމްޮކށް ހިންގާ ބެލެހެްއޓުމުެގ ވާޖިބު އަދާކުރާ އެންެމ އިސްފަާރތެވެ  

 
  

  :މީ ޗެއަރޕަރސަންގެ ވާޖިބުތައް ޤައު  7.3.1

އޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ެއ ަރއީސްގެ ވާޖިބުތަކާއި، މަސްީޓގެ  ރައީސްއާއި ނައިބު ޕާ  )ހ(
  .މަސްއޫލިއްޔަުތތަކާއި، ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން

  .ސަތު ބެލެހެއްުޓން ގައުމީ މަޖިލީހުެގ ރިޔާ ،ައހަރީ ބައްދަލުވުމާއި ،އިކޮންގްރެސްއާ  )ށ(

   .ތައް ހިންުގން ން ހުރިާހ ިއންތިޚާބުޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމު ިފޔަވާ، ކޮންގްރެްސއިން ބާއްވާ އެހެ  )ނ(
  .އިރާތަކުގެ ހިންާގ ކޮމިޓީތަކުެގ ިއްނތިޚާބު ިހންުގން ދާ  )ރ(
  .ގެ މަސްއޫލިްއަޔތު އުފުުލން ޕާީޓގެ އިދާރީކަންަކމު  )ބ(
ޗެއަރޕާަސްނ  ޕާޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުަމށްަޓކާ އަދި ޕާޓީގެ ެއއްބައިވަންތަކަން ޤާއިްމކޮށް ދެމެހެއްުޓމަށްޓަކާ ޤަުއމީ) ޅ(

ޕާީޓގެ ރައީސް އާއިއެކު މަސައްަކތް ކުރަންޖެހޭ ާހލަތުތަކުގާ އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޤައުމީ ޗެއަރާޕަސްނ 
މަތީގަިއ ބަޔާން ވެފައިވާގޮތުގެ މަތިްނ ޤައުީމ . ޕާީޓގެ ރައީސް އާއި މަޝްވަރާކޮސް އެކުއެކީގައި މަސައްކަތްކުރުން 

އީސް ާއއި މަޝްވަރާކޮށް އެކުއެީކގައި ަމސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޕާީޓގެ ޗެއަރޕާސަން ާޕޓީގެ ރަ

އަދި މިެހން ހަްއލު ނުކުރެވިއްޖެނަަމ، . މަޤްޞަދުތަކާއި ާޕޓީގެ ެއއްބައިވަންތަަކްނ ނުގެއްލޭނެ ފަދައްިނ ދެފަރާތުން ހައްލުކުުރން 
  .އްސަލަތަްއ ޤައުމީ މަޖިލިހަްށ ހުށަހަޅައިެގން ަހއްލު ކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރުން އިތުރު ިފޔަވަޅެއް އެޅުުމގެ ކުރިން މިފަދަ މަ

  .ޤައުމީ ިހންގާ ޮކިމޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެެހއްުޓން   )ކ(
  

  .ފަސްއަހަރު ދުވަހެވެ، ރަކީއުގެ ދައުމީ ޗެއަރޕަރސަންޤަ  7.3.2
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  މު އްއަމީން އާ  7.4
  

  :އަމީން އާއްމު    7.4.1
އަހަީރ ބައްދަލުވުމުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާ،  ،ޖިލީހުެގ ބެލުމުެގ ދަށުން، ޕާީޓގެ ރައީސްގެ ލަަފޔާއިއެކު، ޮކްނގްރެސްއާއިޤައުމީ މަ  )ހ(

  .ޖެހޭ ިއންިތޒާމްތައް ކުރުން ކުރަން
  
  .ލިްއަޔތު އުފުލުން މަސްއޫ ޕާީޓގެ ިއންތިޒާމްަތކާއި އިދާރީ ކަންަކމުގެ  )ށ(

  
  .ގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އުުފލުން މުންިހންގު ޕާީޓގެ ހުރިހާ ަކްނކަ ޖެހޭކުރަންޕާީޓގެ ޤައުމީ އިާދރާގައި   )ނ(

  
ބައްދަލުވުމުގެ ޖަލްސާތަްއ ަޤއުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި، ޮކންގްރެސްއާިއ އަހަރީ  ވާގޮތުގެމަތިންގައި އަސާސީ ޤަވާއިދު   )ރ(

  .އިންތިޒާމުޮކށް ހަަމޖެއްސުން
  
  .ުޓން ޕާީޓގެ ެއންމެހާ ިލޔެކިުޔންތައް ބެެލހެއް  )ބ(

  
  .ބެލެެހއްުޓން ޕާީޓގެ ެމންބަުރްނގެ ލިސްޓު   )ޅ(

  
  . މަޖިލީހްުނ ޙަވާލުކުރާ އެންެމހާ ަކންަތއްތައް ކުރުން ޤައުމީ ާއއި ހިންާގކޮިމޓީިއްނ އަދި ޕާީޓގެ ރައީސް   )ކ(

  
  .ގެ ދަޢުރަކީ، ފަސްއަަހރެވެ އްމުއަމީން ޢާ  7.4.2
  
  ޕާޓީގެ އިދާރާ   7.5
  

ނޭ ޤަުއީމ އިޮނގަނޑާއި އިދާރީބައިތައް ހިމެ  ޖިލީުހން ަކނޑައަޅާ ވަކި ިމންަގނޑުތަކެއްގެ ަމތިން ިހންގާ، ާޕީޓގެކޮންގްރެސްއާއި ަޤއުމީ މަ  7.5.1
ޤައުީމ . ދާކުރާ މުއައްަޒުފން ތިބެޭނއެވެވަޒީފާއަގައި ޕާޓީގެ ފަރާުތން ުމސާރަދީގެން މިޤަުއމީ އިދާރާ. އިދާރާއެއް އޮނަްނންވާނެއެވެ

  :އިދާރާގެ މުއައްޒަުފން 
  

  .ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭެނއެވެ ޕާީޓގެ އަމާޒުތަކާއި، މަޤްޞަދުތައް  )ހ(
  
އަމީން ޢާމްގެ ފަރާތުން އެބަިއމީހުންެގ ސުލޫކާއި ޤަބޫލުކުާރ ، ޤައުމީ މަޖިލީހުްނ ކަނޑައަޅާ އޫުޞލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  )ށ(

  . އުޞޫލުތައް ބަލާ ފާސްކުރުމްަށފަހު މެނުވީ ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ
  
  ކުރުން އިންތިޚާބު  ޤައުމީ ޗެއަރޕާރސަން  ނައިބު ރައީސް، ޕާޓީގެ ރައީސް،  7.6
  

  
މީ ޗެއަރޕާރސަން ަކމަށް ކުިރަމތިލުމަްށ ޤައު ،ތެރެއިން ާޕީޓގެ ރައީސް ކަމަށާއި ަނއިބު ރަީއސް ކަަމށާއި މެންބަުރްނގެ ޕާީޓގެ  )ހ(

ޚާުބ ބޭއްވުމުއެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ފުރުޞަތު  އަދި މިމަޤާމުތަކަްށ  . ވަސްކުރިން، ހުޅުވާލަންވާނެެއވެދު 60ގެ އިންތި
 .ޕީާޓގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ ލިޔުަމކުން އެކަން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިލާން އެދޭަފރާތްތަކަށް އިޢުލާްނކުރާތާ 

  .އިއުލާްނ ކުރަން ވާނެ އެވެ ކުރިމިަތ ާލަފއި ވާ ފަރާތް ތައް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވުމަށްފަހުމުއްދަތު 
  

ާޕޓީގެ ދުވަހުގެ ކުރިން  30ގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުއިންތިޚާބުަގއި ވޯޓްލާްނ ޙައްޤު ިލބިގެންާވ މެންބަރުންގެ ިލސްޓެއް   )ށ(
  .އާންުމކޮށް ލިެބންުހްނަނޖެހޭނެއެވެއިދާރާއިން 
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ޚާބުތަ ،ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާުމ ިފޔަވާ ޤައުމީ  )ނ( ްއ ހިްނގާނީ ާޕޓީގެ އިދާރާެގ އެހީއާއިއެކު ޤައުމީ ހުރިހާ އިންތި
ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންގެ އްިނތިޚާބުގެ ކަންތަްއތައް ހިންާގީނ އިސްތިއުނާފުގެ ަފނޑިޔާރު މަޖިލީުހެގ . ޗެއަރޕަރސަންއެވެ

  .ރައީސްއެވެ
  
 މަތި ލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާކަށް ކުރިޕާީޓގެ ރައީސްއާިއ ނައިބް ރައީސްއާއި ޗެއަރޕާސަްނގެ މަޤާމް ހޮވާީނ ޕާޓީގެ މިމަޤާމްތަ   )ރ(

ާޚބެްއގައި ނެގޭ ސިްއުރ  ދުވަހާއި ހަމައަށް ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންގެ ެމދުގައި ބޭއްވޭ ޢާންމު ިއންތި
  . ވޯޓަކުން ެއމަޤާމަަކށް އްެނމެ ގިނަ ވޯޓް ހޯދާ ފަރާތެެކވެ

   
ުހްނނަްނވާެނ  ކިބާގައި ަޤއުމީ ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ މީުހންގެ އިމަޤާމާ ސްގެާޕޓީގެ ރަީއސް ކަމުގެ މަޤާމާއި ނައިުބ ރައީ  7.7

  ؛ސިފަތައް
  . ޕާީޓގެ ެމންބަރެްއ ކަމުގައިވުން   )ހ(
އިސްލާމްދީނުގަިއ ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ުކށެއްކުރިކަމަށް ޭވތުވެދިޔަ ފަސްއަހަރުތެރޭ ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ   )ށ(

 . މުގައި ނުުވން މީހެއްކަ
 .އަަހރު ފުިރފައިވާ މީެހއް ކަމުގައިވުން  25އުމުރުން   )ނ(
 .ދަށްވަގެން މެދުމަދްރަސީ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމް ހާިސލްޮކށްފައިވާ މީހެްއކަމުގައިވުން   )ރ(
 . އިންާސނީ ޙައްޤަަކށް އަރައިގެންފައިާވކަމަށް ޝަރީޢަތަްށ ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިނުުވން   )ބ(
 .ކުޑަކުއްޖަކާއި އެކު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަަމލެއް ިހންގިކަަމށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިނުވުން   )ޅ(

  
  .ާޕޓީގެ ރައީސާއި ނައިުބ ރަީއސާއި ޤައުމީ ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާެމއް ހުސްވަނީ ތިރީގައި މިވާގޮތަށެވެ 7.8

 .މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން   ) ހ(
 . އިސްތިއުފާ ދިުނން   )ށ(
 .މަރުވުން  )ނ(
 .މަޤާމުގެ ސިަފއެްއ އުނިުވން   )ރ(
 .މަޤާުމން ވަކިކުރުން   )ބ(

  
  
  ޕާޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވުން   7.9
  

  .އަދާ ކުރާނީ ނަިއުބ ރައީސްއެވެ ވާޖިބުތައް ވަގުތޮީގތުންާޕޓީގެ ރައީްސކަމުގެ އީސްގެ މަޤާމުހުސްވެއްޖެނަމަ، ޕާޓީގެ ރަ  7.9.1
މިއަާސސީ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެއމަޤާމުތަކަްށ ްނގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ޕާީޓގެ ރައީސްާއއި، ނަިއބުރައީސްއާިއ، ޗެއަރޕަރސަ  

ޚާުބ ކުރަންވާނެއެވެ   . މީހުްނ ިއންތި
  

  .މިައސާސީގަވާއިދުއާއި ޚިލާފުނުވޮާގތުގެަމތީން ުހސްވިމެމްބަރުގެ އިންތިޙާބުބާްއވާނީއެވެމީމަޖިލީހުގެމްެނބަރެއްގެ މަޤާމު ުހސްވެއްޖެނަމަ ޤައު  7.9.2
  

  ފު ވުން މާ   7.10
  

ޕާޓީގެ އްެނމެއިސް މަޤާމްފުާރ ފަރާތްތަކާއި ޒިންމާދާރުވާ މަޤާމުތަކުގައި އިްނތިޚާބުވެގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެކަށީގެންާވ   7.10.1
  . ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެުކ ކުރެވޭކަމަކުން ިލބޭ ގެއްލުމުގެ ިޒންމާ ުއުފލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ 

  
  ކަލް ގަވަރމަންޓް އިންތިޚާބުތަކުގައި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުން އުމީ އިންތިޚާބުގައްޔާއި ލޯ ޤަ  7.11
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  ހޮވުން  ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ /ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އަދި  7.11.1
  

ަމތީ ވެރިޔާ ޮހވުމަށް ބާއްވާ އިންިތޚާބުގައި ާޕޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަިތލާެނ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ /ދައުލަތުގެ އެންެމ މަތީ ވެރިޔާ އަދި
ން ެއންމެ ިގނަ ކެންޑިޑޭޓަކު ޮހވީާނ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުްނަނށް ުހޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ކުރިމަތިލާ ޕާޓީެގ މެންބަރުންގެ ެތރެއި

ޚާ. ވޯޓު ލިބޭ ފަރާެތވެ ޚާުބކުރާ މިގޮތަށް ބާްއވާ އިންތި ެމންބަރުންެގ  5ބުގެ ކަންތައްތައް ިއްނތިޒާމްކޮށް ބަލަހަްއޓާނީ ޤައުީމ މަިޖލީހްުނ ިއންތި
  . ކޮމިޓީއަުކންނެވެ

  
ހަުކ ޕާޓީެގ ފަރާތުން އިންިތޚާބަށް ކުރިމަތިާލ އެއިންތިޚާބެއް ކާމިާޔބުކުރުމަށްފަުހ އެހެން ޕީާޓއަަކށް ބަދަލުވާން ޭބުނންވެއްޖެނަމަ ެއމީ 7.11.2

  . ގެ ފަރާތުން ުކރިމަތިލާ ކާިމޔާބުުކރި މަޤާމަުކން ިއސްތިޢުފާދޭންވާނެެއވެޕާޓީ 
  

  8މާއްދާ 
  ޕާޓީގެ ކޮމިޓީތައް 

  
  .ޕާޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ކުރިއެރުވުމަށްަޓކައި އަްނަނނިވި ދާއިމީ ޮކމިޓީތަްއ ޕާޓީގައި ހިެމނޭނެެއވެ  8.1
  

  ޔަވުޅުއަޅާ ކޮމިޓީ ފި   )ހ(

  ކޮމިޓީ ޤައުމީ ިއންތިޚާބާބެހޭ   )ށ(
  ބެހޭ ޮކމިޓީ އިޤްތިޞާދީ ކަންަކމާ  )ނ(
  ބެހޭ ޮކމިޓީ ތައުލީމާ  )ރ(
  މާލީ ކިޮމޓީ   )ބ(
ޙަތާ  )ޅ(   ބެހޭ ކޮިމޓީ ޞިއް
  ބެޭހ ކޮިމޓީ ްޝތިހާރާއި ޢާްނމު ެއންުގންތަކާމަޢުލޫމާތާއި އި  )ކ(
  ެބހޭ ޮކިމޓީ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ުގޅުންތަކާ  )އ(

  ެބހޭ ޮކިމޓީ އްކަތާ އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތްތަކާމަސަ  )ވ(
  ބެހޭ ކޮމިޓީ އި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކާދަނޑުވެރިކަމާިބްނބިމާއި   )މ(
  ބެހޭ ޮކިމޓީ ޤާނޫނީ ަކންކަމާއި   )ފ(

  ެބހޭ ކޮމިޓީ އިންތިޒާމް ކުުރމާ   )ދ(
  ބެހޭ ޮކިމޓީ ަތކާއި ސިާޔސަތް އެކުލަވާލުމާންހޯދު  )ތ(
  ބެހޭ ޮކިމޓީ ސަލާމަތާ  )ލ(
  ބެހޭ ޮކމިޓީ  އި، ވެލްފެއަރއާދަތުރުފަތުރާ  )ގ(

  
  .ާޒންދާރެވެރިާއސަތު ބަލަހައްާޓީނ ޢާންުމ ޚަ ިމޓީގެމާލީ ޮކ  8.2
  
  .ޖެޭހނެއެވެންމެންބަުރން ހިެމނެ  4ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިީޓ ފިޔަވާ އެހްެނ ކޮމިޓީތަކުަގއި، ޤަުއމީ މަޖިލީުހން ޢަްއޔަންކުރާ ޕާޓީގެ   8.3
  
ާޕޓީގައި ޤާއިްމކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ފުުށއަރާގޮތަށް، ޤައުމީ މަޖިލީުހން ޤާއިމްޮކްށފައިވާ ނިންމުމަށް ުފށުައރާގޮތަށް، ނުވަތަ ) ހ(  8.4

  .އެއްވެސް ކޮމިޓީައކުން ިނންުމމެއް ުނިނންޭމނެއެވެ
  

މެދު ިޚޔާުލ ބަދަލުކުރެވި ޤަބޫުލކުރުމުގެ ކުރިްނ، އެއްވެސް ކޮމިޓީެއއްގެ އެއްވެސް ކަނޑައެޅުމެއް ނުވަަތ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ކަމަކާ  )ށ(
  .ހޭ އެއްވެސް މުހިްނމު ުނކުތާއެއް، ތްަނފީެޒއް ނުކުރެވޭނެއެވެ ސިޔާސަތު އެކުަލވާލުމާބެ
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  .ޭބނުންތެރި އިތުރު ކޮމިޓީތައް ބިނާޮކްށ މީުހން ޢަްއަޔުނކޮށް ހެދިދާނެއެވެ އެހިނދަކަށް ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ޮކމިޓީިއން،   8.5
  

  9މާއްދާ 
  މާލިއްޔަތު 

 
ާޕޓީއަްށ ިހބަކުރާ މުދަުލްނާނއި ާޕޓީެގ ފަރާުތްނ ކުރާ އިންވެސްޓްމަންްޓ ، ދާއްިނނާއިަޗންޕާޓީގެ ާމލިއްޔަުތ ިހންާގނީ ެމްނަބރުންގެ   9.1

  .ތަކުންނާއި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ފައިސާއިންނެވެ
  
އޭނާ ާޕޓީއަށްިލޭބ  .ންމު ޚަާޒްނދާރެވެާޕޓީެގ އާ، ތަކެއް ބަލަހައްޓާނީފިޔަވާ، ޕާޓީެގ އެހެން ުހރިހާ ފަންޑު" ޓްރަސްޓް "ވަގުފް   9.2

   .ގެ ހިސާބާއި، ކުރެވޭޚަރަދުގެ ހިސާބު ބަަލހަްއަޓންވާނެއެވެފައިސާ 
  
 ާޕީޓގެ . ޕާޓީގެ ފަންޑުތައް ބަހައާްޓނެގޮތާިއ ޕާޓީގެ ޭބުނމަްށ، ފަންޑުގެ ފަިއސާ ނެގޭނެ ޮގްތތައް ކަނޑައަޅީާނ ޤައުމީ މަޖިލީހުންނެވެ  9.3

  .ލީހުންނެވެބަެއއްކަން ކަނޑައަާޅީނވެސް ޤައުމީ މަޖުޗެކްތަކުގައި ސޮއި ކުރާނީ ކޮން 
  
ިމފަަދ . ކުރަންވާނެެއވެދިވެހިރާއްޖޭގައި ހްިނގާ މުޢުތަބަރު އޯޑިޓް ކުންުފންެޏއްގެ ފަރާތުން ާޕޓީގެ ަފންޑުތައް ައހަރަކު އެްއފަހަރު އޯޑިޓް   9.4

ޯޕޓް ޤައުމީ މަޖިލީހަށާިއ އަހަރީ ބައްދަލުވުމަށް އަހަރަކު ެއްއފަހަރު ުހށައަަޅްނ ވާނެއެވެ   .އޯޑިޓެއްގެ ރި
  
ތަކުގަިއ ހިމޭެނީނ  މި ވަޤްފު ފަންޑު .ްމކުރަްނވާނެއެވެއް ޤާއިގާ ބެލެެހއްޓުމަށް ާޕޓީގެ ވަޤްފެަފންޑުތައް ހިން" ްޓރަސްޓް"ޕާީޓގެ ވަޤްފު   9.5

ޕާޓީއަށް އެއްޗެތި ހިބަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހިބަކުރާ ހިަބކުރުން ވަޤްފެއްެގ މަތީގައި ބެހެްއޓުމަށް ޝަރުޠުކޮށް، ވަޤްުފ 
ޕޮސިޓްުކރާ ތަކެއްޗެވެ/ ކައުންޓަށް ހަދިޔާކުރާ އަދި އެ   . ނުވަތަ ޑި

  

  10މާއްދާ 
  އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު 

  
ެއއްބަސްވާްނ  މުތައްފުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންށް ާޕޓީގެ މަޤާ މި އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ގައިވާ  އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުަތކަ  10.1

  .ޖެހޭނެއެވެ 
  

ގައި ބާަޔްނކޮްށފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ޕީާޓެގ ހުރިހާ މެންބަުރން އެއްބަްސ  3އާއި  2ޕެރެގްރާފް ޖަދުވަލުގެ މި އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ   10.2
  .ވާންޖެހޭނެއެވެ

  
  11މާއްދާ 

  
  ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީ 

  
ޙްޤީޤުުކރުމުގެ ވާޖިބްއަދާކުރާ ިފޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީއެއް ޮއްނނާނެ  .111 މި މިންގަނޑުތަކާ . އެވެޕާީޓގެ ިމންަގނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ ކަންކަްނ ތަ

 .ޚިލާފުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މިޮކމިޓީިއްނ އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅުއަާޅނެއެވެ
  :ިމ ޮކމިީޓގައި ހިެމޭނނީ . އަހަުރްނނެވެ ަފސްފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިީޓގެ ދައުރު ހަމަވާނީ،   2.11
  

  ކޮމިޓީގެ ރިާޔސަުތ ބަލަހަްއާޓ ޕާީޓެގ ނަިއބުރައީސް  )ހ(
  
 ގަުއމީވާންވާނީ  މްެނބަުރން  ދެމީގެތެރެިއްނ . ވާ އެހެން އިތުރު ހަތަރުމްެނަބރުން ތިބެންާވެނއެވެނައިބުރައީްސ ފިޔަ  )ށ(

  .ވާންވާީނ ޤާޫނނީ ވަކީލަަކށެވެެމންބަރުންގެ ތެރެއިން އެަކކު ހަތަރުދި މި އަ . މަޖިލީހުގެ ެމންަބުރން ކަމުގައެވެ
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  .ރްުނނެވެޤާނޫނީ އަދަދަކީ، ތިންމެްނބަފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިީޓގެ   11.3
  

ކޮމިޓީެގ ެމންބަަރކު ޙާޟިރުވާން އިންކާރުޮކށްިފަނަމ ނުވަތަ ޙާޟިުރވެވެން ނެތަްނމަ، ހުސްޖާގަ ފުުރމުގެ ބާރު ޤައުީމ މަޖިލީހަށް   11.4
  .ލިބިގެންވެއެވެ

  
އަދި ދަޢުވާ އުފުޭލ . ިފޔަވަޅުއަޅާ ކޮމީިޓއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ދައުވާ އުފުލުމާއި ސުވާުލުކރުމުގެ ބާރުމްެނބަރުންގެ މަްއޗަށް   11.5

ޕެންޑް ކުރުމާއި، ޕާީޓިއްނ މްެނބަރުންގެ ތެެރއިން ައްނަނނިވި ކަންަކން ސާބިތުވާ ފަރާތްތަކަށް ިއންޒާރުކުމާއި، ޖޫ ިރމަނާކުުރމާއި، ސަސް
  . ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިީޓއަށް ލިބިެގންވެއެވެ

  
ޤަްސތުގައި ޚިލާފުވްުނ ނުވަތަ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ިހްނގޭ އެއްވެސް ޤަވާއިދަކާ މި ޤަވާއިދުގެ އެއްވެސް ޝަރުޠަކާއި )  ހ( 11.5.1

  .ޤަސްތުގައި ޚިލާުފވުން
  

ޕާީޓގެ އިއްޒަތަށް، އަިދ ޕާީޓ ިހަފހައްާޓ މަޤުޞަދުތަކާއި ޭބުނންތަކުގެ އިއްޒަތަްށ ނުަވތަ ާޕޓީެގ މަސްލަޙަތު ތަކުގެ ިއއްޒަތަްށ   )ށ(
ރު ގެއްލޭަފދަ ޢަމަލެްއ ނުވަތަ އަބު/ ތަ ގެއުްލންދެިނވި ޢަމަލެއް ހިްނގުން އަދި ބުރޫއަރާނެ ނޭއްގާނީ ޢަަމލެއް ުނވަ

  ނުވަތަ  ،ހިންުގން
  

  .ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންވާނެެއވެ 2ިފޔަވަޅުއަޅާ ޮކމިޓީއިން ކުރާ ޖޫރިމަނާއެއް،    )ނ( 11.5.2
  
  
  
  

  
  
  

މިފަދަ ހުރިހާ ިންނމުާމ . ގެނެވިދާެނއެވެކުރި އަމުރެއް، ަޤއުމީމަޖިލީހުްނ ައނބުރާ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިީޓއިން ނިންިމ ިނންުމމެއް ނުވަތަ   11.6
ްށ އަމުރުތައް ޤަބޫުލ ކުރުމުގެ ބާރު، ުނވަތަ ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރު، ނުވަތަ ެފންނަ ގޮތަކަްށ އެއްފަރާްތ ކުރުުމގެ ބާރު ޤަުއމީ މަޖިލީހަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ
  

ރު ިފޔަވާ، ޤައުމީމަޖިލީހުން ނިްނމާ ިނންުމމަކީ ނުވަތަ ކުރާ އަމުރަކީ،  މައްސަލައިެގ އެންމެފަުހ މްެނބަރަކު ވަކިކުރުމުގެ އަމު  11.7
އިސްތުިޢާނފު ކުރުމެއް، އަލުްނބެލުމެްއ  ފަާރތަކުންމިފަދަ ަކނޑައެޅުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް އެއްވެސް އެހެން . ފަނޑިޔާރުގެ ބަެހވެ

  .ޯންނނާނެއެވެ
  

  . ދާނެއެވެހުށައެޅިއަށް އްމައީަމްނ ޢާއެއްމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ރާ އިސްތިޢާުނފުކުރުަމށް އެދިިނންުމމަކާ ދޮެކަޅށްކު ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިީޓގެ  11.8
  

  .ޑިޔާރު މަޖިލީހަށް މައްސަލަ އިސްތިޢުާނފް ކުރެވިދާެނއެވެފުެގ ަފނނާކުރުމަށް ނިންމަިއފިނަމަ، ިއސްތިއުމެްނބަރަކު ޕީާޓްނ ވަކި  11.9
  

  .ދީޤު ކުރަންވާނެެއވެނޑައެޅުމެއް ކޮންްގރެސް އިން ތަސް ވަކިކުރަްނ ކަނޑައަޅާ ހުރިހާ ކަ މެްމބަރުން ްނ ޕާޓީއި   11.10
  

  12މާއްދާ 
  

  މަޖިލިސް  ގެ ނާފުގެ ފަނޑިޔާރު އިސްތިއު
  
ދަ ޝަކުވާތަކަށް ާނފު ކުރަންބުޭނންވާ ިހނދު، ިމފަޝަކުވާއެއް އިސްތިއު ކު ދު މެންބަރަގެ އެއްވެސް ކަމަާކމެއަސާސީ ޤަވާޢިދުޕާޓީގެ   1.12

ނާުފގެ ަފނޑިޔާރު، މަޖިލީެހއް ާޕޓީިއްނ ވުމުގެ ވީަޒފާ އަދާކުާރެނ އިސްތިއުނިންުމްނ ންިނމުުމގެ ވަޒީފާއާއި ަޝކުވާތަކުގެ އަޑުއެހްުނ ބޭއް
  .ހިމެނެއެވެގެ ގިއުގަނޑުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޭޅ ޙުކުމްތަކުގެ ބާރުހިނގާ ހުރިހާކަމެްއ ޤަވާއިދުމީގެތެރޭގައި . ޤާއިމްކުރާެނއެވެ
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  .ށައެޅިދާނެއެވެ ނުާފގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިީލހަށް ހުވުނަްތކަށް ޙުކުމްކުރަްނ އިސްތިއުމާނަުކރުމާމެދު އުފެދޭ ުހރިހާ ދެބަސް މި ޤަވާއިދު  12.2
  

  :ނާުފގެ ފަނޑިޔާރު ަމޖިލީހުގައި ހިމެޭނނީ އިސްތިއު   12.3
  

  :ނާުފގެ ަފނޑިޔާރު ަމޖިލީހުގެ ރައީސްއިސްތިއު  )ހ(
  

މުގައްޔާިއ، އަހަރުެގ ތަޖުރިބާހުރި، އަރަފޯދިގެންވާ ާޤޫނީނ ވަކީލެއް ކަމުަގއްޔާއި، ާޕޓީެގ ެމްނބަރެއް ކަ 2މަދުވެގެން  މީނާއަީކ،
  .ފަސްއަހަރުގެ ީމެހއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ 35މުރުން އެންމެ މަދުވެގެން އު

  
  .މްެނބަުރން 8ޕާީޓގެ އެެހން   )ށ(

  
މަޖިލީހުގެ . އަހަރުންނެވެ 5ައދި މި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ހަމަވާނީ . ލީސް ހޮވާނީ ކޮންގްެރސް އިންނެވެ ނާުފގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިއިސްތިއު  12.4

ނާފުެގ އިސްތިއު. ޙައްޤު ޮއްނާނނެއެވެ އިންތިޚާުބކުރުމުގެމްެނބަރުންެގ ދަުއރު ހަމަވުުމން، އެމެްނބަރްުނ ައލުންައނބުާރ މާަޤަމށް 
  .މަންޫދބުންެގ ތާއީދާއެކުއެވެ 2ކޮންގްެރސްގެ ޅާނީ، ޖިލީަހށް ެމންބަރުން ުހށައަފަނޑިޔާރު މަ

  
ނުާފެގ ހަމަ މިފަދައިން އިސްތިއު. ނެއެވެނާފުގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަުރކަމެްއ ނުފުރޭ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރަކަށް، ިއސްތިއުޤައުމީ   12.5

  . މަޖިލީހުގެ މެންބަރުަކން ެގއްޭލނެއެވެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލީުހގެ މެްނބަރެއް ޤަުއމީ މަޖިލީހަށް ޮހިވއްޖެނަމަ، ަފނޑިާޔރު
  

ެމންބަރުން،  3ާޔރު މަޖިލީހުގެ މެްނބަރްުނކުރެ ަމދުވެގެން ަފނޑި އިސްތިއާުނފުގެ ނާުފގެ މައްސަލައެއް އަޑުއެހުމަށް،އިސްތިއު  12.6
ފޯދިގެންވާ ޤާޫނީނ ވަކީލެއްކަމަށް މި މްެނބަރުްނކުރެ ެއކަކީވެސް އަރަ. ނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވަންވާނެއެވެފަ އިސްތިއުނާުފގެ 

  .ޓްރީވެފަ◌ައިވާ ޤާޫނނީ ވަކީލެއް ހިމަަނންވާެނއެވެނާުފގެ އަޑުއެހުުމގައި ބައިވެރިވާން، ރަސްމީކޮށް ރަޖިސްނުވާނަމަ، އިސްތިއު
  

ާމެބހޭ ފަރާތްތަްއ ޝާމިލްވާގޮތަްށ ާނފުގެ ހުިރހާ އަޑުއެހުމެއް އްޮނާނީނ ހަމައެކަނި ކަސްވާ ޙާލަތެއްގައި ެމނުވީ، އިސްއުދެފަރާތުން ެއއްބަ   12.7
  .އެކަހެރިކޮށެވެ

  
  .ގެ ކިބަިއގައި ރެކޯޑުގައި ެބހެއްޓޭނެއެވެސަބަބުތައް އަީމން އާްއމު ފަނޑިޔާރު މަޖިލީުހގެ ިނންުމންަތކާއި،  12.8
 

ާޚބުގެ ކަންތަްއތައް ހިންާގނީ ިއސްތިއުނާފުެގ ަފނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ   12.9   .ރައީސްއެވެޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންގެ އިން
  
  

  13މާއްދާ 

  ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓުދިނުން 

  
  .ބަާޔންޮކްށފައިވާ ޖަލްސާތަކުގައި އެހެނޮްގތަކަށް ުނިނންމާހާހިނދަކު، ވޯޓުލާނީ ސިއްރުވޯޓަުކންނެވެ މި އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި   13

  

  14މާއްދާ 
  ވޯޓު މަޝްވަރާގެ އާންމު

  
ތަުކެގ މައްޗަށް، ނުވަތަ ޕާޓީެގ މުހްިނމު މަޞްލަޙަތުއަާސސުތަކުގެ   ންމުުނވަތަ ޕާޓީއަށް ުމހި އްޗަށްޞޫލުތަކުގެ މަޕާޓީގެ އު 14.1

ިމަފދަ ވޯޓެއް . ވޯޓެއްނެގިދާނެެއވެ އްާނމުނަާގ  ގެ މެދުގައިރިހާ ެމންބަުރން ރުމަށް ހުމައްޗަށް ބިނާވެަފއިވާ އަސާސީ ސުވާލެއް ކު
 .ސްއިން ނުވަތަ ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ިނންމިާދނެއެވެކޮންގްރެ  ނެގުަމށް
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  15މާއްދާ 

  އިޞްލާޙުކުރުން އަސާސީ ޤަވާއިދު 
  
ތިބި ވޯޓުލާން ޙައްޤު ހުރިހާ ެމންބަރުންެގ ވެރުށް ޙާޒިނަން، ޮކންގްރެސްގެ ބަްއދަލުވުމައެއްވެސް އިޞްލާހެއް ގެން ޤަވާއިދަށް މި   15

 .އަޢުލަބިްއޔަުތްނނެވެމެންބަުރންެގ  3/2
  

  16މާއްދާ 

  ރިޔާސަތާއި ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން 
  
ނުވާހިނދަކު، ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަްއާޓީނ ނުވަތަ ހަމަޖައްސާފައި އި އެހްެނޮގތަކަށް ަބާޔންޮކށްފައިއަސާސީ ޤަވާޢިދުގަމި   16

ަޔއުމިއްޔާ ަބލަހަްށާޓނީވެސް ޤައުމީ ޗެއެރޕަރސަން ނުވަތަ އޭނާ . ނުވަތަ އޭނާ އައްޔަުނުކރާ ފަރާތެކެވެ .ޤައުމީ ޗެއަރޕަރސަންއެވެ
 .ރާ ފަރާތަކުްނނެވެއައްޔަުނކު

  

  17މާއްދާ 
  އެހެންޕާޓީތަކާ ގުޅުންއުފެއްދުން 

 
 .ުފށުނާރާގޮތަށެވެ ޤަވާއިދާފާޓީއިްނ އެެހްނާޕޓީތަކާއި ގުުޅންއުަފއްދާނީ ޑިމޮކްރެޓިކް އުޞޫލުތަކުގެތެރެއިން ިމ   17
  
  

  18މާއްދާ 
  އުނިއިތުރު 

  
ބަބުން، ުނވަތަ މީގައި ޤާއިމްކުރަން އަންާގފައިވާ ޖިސްމެއް ޤާއިމްނުުވުމެގ ޑްރާފްޓްކުރި ކުރުމުގަިއ ހުރި އުނިއިތުރުގެ ސަ ޤަވާއިދުމި   18

ުބ ނުކުެރވި އޮތުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ިހންގުމުެގ ާޅފަިއވާ މަޤާމުފުރާއެއް އިންތިޚާގައި ުފރަން ަކނޑައަޤަވާއިދުސަބަބުން، ނުވަތަ މި
ަފދަ ތްަނަތްނ އަށް ިލއްބައިނުދެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ޤައުީމ މަޖިލީހަށް މި ގެ ބޭނުންތަްއ ފުރިހަމަ ޤަވާއިދުމައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން، މި

ެގ ނަޒަރުގަިއ އެކަމަީކ މިޤަވާއިދު ޤައުީމ މަޖިލީުހްނ ިމފަދަ ފޫބެްއދުމެއް ބެއްދޭނީ، އެބައިމީުހންގެ. ފޫބެއްދުމުެގ ބާުރ ލިބިެގންވެއެވެ
 .ގްރެސްއިން ެއކަންަކމުގެ ތަޞްދީޤު ހޯދުމަށް ަކނޑައަޅާ ޙާލުގައެވެރޫޙާ އެއްގޮތަށް ުކރާކަމެއް ކަމަްށ ދެކި، ދެންައްނނަ ކޮން

  
  19މާއްދާ 
  އުވާލުން 

  
ކޮންގްރެސްގެ ބައްދަލުވުމަށް ާޙޒިރުވުން ޙައްޤު މެްނބަރުްނެގ ންގްރެސްގެ އެޖެންޑާއަށް ލެވޭނީ، ޕާޓީ އުވާލުމަށް ވޯޓަށް އެހުން، ޮކ 19.1

 .އެދި ލިޔުމުން ުހށައެޅުުމްނނެވެބައި މެންބަުރން ެއކަމަށް  2ބައިކުޅަ  3ތެރެއިން 
  

ބަިއ  3ބައިުކަޅ  4ޕާޓީ އުވާލުމަށް ެނރޭ ޤަރާރެއް ާފސްވީކަމަށް ބެލޭނީ، ޮކންގްރެސްައށް ހާޒިރުވާން ަޙއްޤު ެމންބަުރންުކރެ  19.2
 .މްެނބަރުްނ ަޤރާރަށް އާބަސްދީ ވޯޓުލުުމންނެވެ

  

ސާބިުތ މުދާ ދެވޭނީ، ޕާީޓ އުވާލާއިރުއޮތް ޤައުމީ މަޖިލީހުން ކަނޑައަާޅ ޕާޓީ އުވާލުމަްށ ިނންމަިއިފނަމަ، ާޕޓީގެ ެއްނމެހައި މުދަލާއި،  19.3
  .އަދި ާޕޓީެގ އެއްވެސް މެންަބރަކަށް ިމފަދައްިނ ބަހާ މުދަުލން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގިެގން ނުވާނެެއވެ. ޚައިރާތުގެ ކަްނކަަމށެވެ
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 --------------------------------------------------------  

  

   ޖަދުވަލު 
  

  .މިންގަނޑު  ފުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަޚްލާގީ މްޕާޓީގެ ހުރިހާ މަޤާ 
  

ޚު އްސައި ޚާަބއިމީހުންގެ އާންމު ކްަނކަމުަގޔާފުރާ ޕާީޓެގ މްެނބަރުްނަންށ އެތައްޤާމުމަ  ޕާީޓގެ ހުރިހާ .1 ލާީގ ކްަނކަމުަގއި ައްނަނނިވި އަ
 .ޖެހޭނެއެވެ މިންގަނޑުތަކަށް ެއއްބަސްވާން

  
ުހްނ އަދި ެއބައިމީ. ގަދަރުވެރިކަމުގައެވެ ،އަމާނާތްތެރިކަމާއިންވާނީ އެންމެމަީތ ދަރަޖައިގެ ޝަޚްޞީ ގު ބަަހއްޓަ ލްމެްނބަުރްނގެ ޚު މިފަދަ .2

އަންަނނިވި ހިެމނެނީ، މަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ިމފަދަ ބޭއަދަބީ ޢަ. ނުވާނެއެވެ މަލެއްގައި ބައިވެރިއެއްއެއްވެސް ކަހަލަ ބޭއަދަބީ ޢަ
 .ކަންަކމެވެ

 
  .ފަސާދަުކރުން ލަތްތަށް ގެ ވަޞީރައްޔިތުން   )ހ(

  
އާއި މެދު ތާަފތުޮކްށ އެމީހާނުވަތަ ޖިންސްގެ ސަބަބްުނ ނުވަތަ އުމުރުގެ ސަބަބުން ސަބަުބން،  މީހަކު އުަފްނވީ ރަށެއްގެ  )ށ(

  .ކަންތައްކުުރން 
  
 ޖިންސެއްވަކިރުވުން، ނުވަތަ ާލ ކުރިއެކަންަކން ިހންުގމުގައި، ތިމާގެ އާޢިރައްޔިުތންގެ  ،ޔާއިއް ޕާޓީގެަކންަކން ހިންގުމުގަ  )ނ(

  .ނުަވތަ ވަކިބަޔަކަށް ިއމްތިޔާޒު ދުިނން ކުރިއެރުވުން، 
  
  .ލަށް ޚާިޔނާތްތެރިވުންރައްޔިތުްނގެ މުދަ  )ރ(

  
  .މީހުންެގ މެދުގައި ޕީާޓގެ މަށްޗަށް ފިތަުނ ުއފެއްދުން   )ބ(

  
  .އެއްވެސް ކަަހލަ ޖިނާއީ އަަމލެްއ ހިންުގން  ޮއންނަޖަލަށް ޙުކުމްކުރުމަްށ ، ނޯްނނަ އެޅިފައިޖޫރިމަނާއެއްގެ ުޙުކމް ަކނޑަ  )ޅ(

  
 ައްނަނނިވި އަމީން ޢާއްމަށްަހްފތާއެއްގެ ތެރޭގައި،  އަްއަޔންކުރެވުނުތާ/އިންތިޚާބު  މެންބަރެއްގެ މަޤާމަށް  މެްނބަރަކު އެ ުމފުރާޕާޓީގެ މަޤާ - 3

 .ލީ ަބޔާނެއް ހުަށހަަޅްނވާނެއެވެކަންަކން ފާޅުޮކށަްފއިވާ ތަފްޞީ
 

  .ށްއަމިއްލަ ިވަޔފާރީގެ މަސްލަަހތަ ތިމާގެ  )ހ(
  
  .ލީ ލިސްޓެއް ބިތު ުމދަލުގެ ތަފްޞީތިމާއަށް މިލްކުވެގެންވާ ސާ  )ށ(

  
  .ތަފްޞީލީ ލިސްޓެއް ) ޙިްއސާވެސް ހިމެނޭގޮތަށް(ލްކުވެގެންވާ ސާބިތު މުދަލުގެތިމާގެ އަނބި، ިފރި، ދަރީންަނށް މި  )ނ(

  
 ގައި  3 ކަށް ކުރިަމތިލާނަމަ، ޕެރެގާްރފްމަްނ އަނެއްާކ މަޤާްނ ެމންބަރަކު ައލުމެއްެގ ަދއުރު ހަމަވެގެޕާީޓގެ އެއްވެސް މަޤާ  - 4

 ކުރިން، ައމީްނ ާޢންމަށް،ދުވަސް  7ރުތުކޮްށފައިވާ ތަފްޞީލީ ލިސްޓްތައް އާކޮށް، މާަޤމަށް ކުިރމަތިލާ އިންތިޚާބު ބޭއްުވމުގެ ޝަ

  .އިސްވެ ނަންަގެނވުނު ލިެޔކުިޔންަތއް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ
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