
1 

 

 

 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕާޓީ ޓިކެޓްދޭ އުސޫލު އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް/ 

c 

 
 ދިވެހިރައްޔިތުދްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

 

 އިދުވާޤަ ދެވޭ ކެދްޑިޑޭޓުދްދަފްޓިކެޓު  އެމްޑީޕީގެ އިދްތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަފް ލޯކަލް ކައުދްސިލް

 ތަޢާރުފާއި ދަދް

)ހ( މިއީ އަތޮޅު ކައުދްސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުދްސިލްތަކާއި ރަފު ކައުދްސިލްތަކަފް މެދްބަރުދް ހޮވުމަފް ބާއްވާ  .1

އިދްތިޚާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުދްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމްޑީޕީ(ގެ ފަރާތުދް ވާދަކުރާ ކެދްޑިޑޭޓުދްދަފް ޕާޓީ ޓިކެޓު 

  ގަވައިދެވެ.އެމްޑީޕީގެ އުސޫލު ކަދޑައަޅާ  ދެވޭ

 

ލޯކަލް ކައުދްސިލް އިދްތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަފް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ކެދްޑިޑޭޓުދްދަފް ދެވޭ ކިޔާދީ " މިގަވައިދަފް)ފ( 

 " މިހެދެވެ. ޤަވައިދު

 

 މާދަ"ގެ ދާއިރާ ކައުދްސިލް"

" ކަމަފް ދަދްގަދެވޭދީ އަތޮޅު ދާއިރާ ކައުދްސިލްމިޤަވައިދުގައި އެހެދް ގޮތަކަފް ބަޔާދް ދުކުރާހާ ހިދދަކުކ " .2

އަވަފް ސިޓީ ދުވަތަ ކައުދްސިލު ދުވަތަ ސިޓީ ކައުދްސިލު ދުވަތަ ރަފު ކައުދްސިލު ދިސްބަތްވާ އަތޮޅު ދުވަތަ 

 ދުވަތަ ރަފްކަމުގައިވާ އިޚްތިޞާޞްއަފެވެ. 

 މަރުޙަލާ: ހުޅުވާލުދް ފުރަތަމަ

 އިޢުލާދު ކުރުދް

ގެ އިދްތިޚާބާބެހޭ ދްޑިޑޭޓުދް ކުރިމަތިލުމަފް ޕާޓީޕާޓީގެ ޓިކެޓު ހޯދަދް ކެ)ހ( ލޯކަލް ކައުދްސިލުގެ އިދްތިޚާބަފް  .3

 އިޢުލާދްކުރަދް ވާދެއެވެ.  ކުމިޓީދް

 

 ޝަރުޠު

ލޯކަލް ކައުދްސިލުގެ އިދްތިޚާބަފް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ހޯދުމަފް ކުރިމަތިލާ ކެދްޑިޑޭޓުދްގައި އަދްދަދިވި ޝަރުޠުތައް )ހ(  .4

 ހުދްދަދްވާދެއެވެ. 

ލައެއް ޝަރީޢަތަފް ސާބިތުވެފައިވާ ޖިދްސީ ގޯދާ ދުވަތަ އެހެދްވެސް އަދިޔާއެއް ދިދުމުގެ މައްސަ ކުޑަކުއްޖަކަފް .1

  .މީހަކު ކަމުގައި ދުވުދް

  .މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަފް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ދުވުދް .2

  .ސަލައެއް ޝަރީޢަތަފް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ދުވުދްވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަދްގެ މައް .3

ވދަ އަހަރު އޮތް ލޯކަލް 2011އި ޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ އިދްތިޚާބާވަދަ އަހަރު އޮތް ރައް 2002)ފ( 

 ގައިއެމްޑީޕީގެ ފަރާތުދް ކުރިމަތިލާދެ ކެދްޑިޑޭޓުދް ދެގުމަފް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީސް ކައުދްސިލްތަކުގެ އިދްތިޚާބުގައި

އްގެ ގޮތުގައި ދުހޮވިއްޖެދަމަކ ޕާޓީގެ ކެދްޑިޑޭޓުގެ ގޮތިގައި ހޮވޭ ކެދްޑިޑޭޓަފް ތާއީދު ބައިވެރިވެކ ޕާޓީގެ ކެދްޑިޑޭޓެ

 ކޮފްދިދުމަފް އިޤްރާރުވެ ސޮއިކޮފްފައި އޮވެކ އެއިޤްރާރުގައި އޮތްގޮތަފް ޢަމަލުކޮފްފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ވުދް. 

  ފުރިހަމަވުދް.( ޤާދޫދީ ޝަރުޠުތައް ދ)

MDP



2 

 

 

 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕާޓީ ޓިކެޓްދޭ އުސޫލު އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް/ 

 )ފަހެއް( އިދްސައްތަ މީހުދްގެ ސޮއި ހުފަހެޅުދް.  5ކުރިމަތިލާ ކައުދްސިލް ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓުލާ މީހުދްގެ )ރ( 

 

 

 އިއުލާދުކުރުދްމަރުޙަލާ:  ދެވަދަ

  

 ޔަތުގެ މަސްއޫލިކޮމިޓީއިދްތިހާބާބެހޭ 

 މެދްބަރުދް އަދްދަދިވި ކަދްކަދް ހިދްގައި ބަލަހައްޓަދްވާދެއެވެ. އިދްތިހާބާބެހޭ ކޮމިޓީގެ .5

 

ކައުދްސިލް އިދްތިޚާބުގައި ޕާޓީގެ ފަރާތުދް ކުރިމަތިލާދް ބޭދުދްވާ ކެދްޑިޑޭޓުދް ކުރިމަތިލުމަފް ފުރުޞަތު )ހ( 

 ހުޅުވާލުމަފް ޢާދްމުކޮފް އިޢުލާދުކުރުދް

)ފ( ކައުދްސިލް އިދްތިޚާބުގައި ޕާޓީއިދް ކުރިމަތިލާދް ބޭދުދްވާ ފަރާތްތައް ފުރާ ފޯމު އެކުލަވާލައިކ ޗާޕްކޮފް 

އެހީއާއެކު އެފޯމު ލިބޭދެ މެދުވެރިއެއް  ދާއިރާ ހިދްގާ ކޮމިޓީގެހުރިހާ ރަފެއްގައި އެފޯމު ލިބޭދެގޮތް ހެދުދް. އަދި 

 މަޖެއްސުދް.އިގަދްދާދެ އިދްތިޒާމް ހަމުދް ބަލަކޮދްމެ ރަފެއްގައި ބެހެއްޓުމާއިކ ފޯމު ފުރު

)ދ( ކައުދްސިލް އިދްތިހާބުގައި ބައިވެރިވުމަފް އެ ކައުދްސިލަކަފް އިދްތިހާބު ކުރަދްޖެހޭ އަދަދަފްވުރެ އިތުރަފް 

 މީހުދް ކުރިމަތިލާފައިވާދަމަ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުދް.

 ގެ އެހީތެރިކަދް ހޯދުދް.)ރ( ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމުގައި ދާއިރާ ތަކުގެ ހިދްގާ ކޮމިޓީ

ފައިދަލް  ކައުދްސިލްތަކަފް ޕާޓީގެ ފަރާތުދް ދަގާދެ ކެދްޑިޑޭޓުދްގެ ލިސްޓުތައް ޗެކްކޮފްކޕްރައިމަރީއަފް ފަހު ( ބ)

 .އެދްގުދްޤައުމީ މަޖިލީހަފް  ލިސްޓު ދެގުމަފްފަހު

ކެދްޑިޑޭތުދް ހޯދުމުގެ ޓީގެ އިދްތިހާބުތަކާބެހޭ އާއްމު ގާވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިދް ޕާ)ޅ( މީގެ އިތުރުދްވެސް 

 މަސައްކަތް ކުރުދް.

)ކ( މިޤަވައިދުގައި ބަޔާދް ކޮފްފައި ދެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެދަމަކ އެކަމަކަފް ގޮތެއް ކަދޑައެޅުދް. މިގޮތުދް ވަކި 

 އެހެދް ކަދްކަމަފްވެސް ހިފަހައްޓަދްވާދެއެވެ. ކަމަކަފް ކަދޑައަޅާ އެއް އުސޫލެއްކ އެއާ އެއްފަދަ 

 

 ތައްމަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއިމަސައްކަތް ދާއިރާ ހިދްގާ ކޮމިޓީގެ

 އަދްދަދިވި ކަދްކަދް ހިދްގައި ބަލަހައްޓަދްވާދެއެވެ. ދްދާއިރާ ހިދްގާ ކޮމިޓީ .6

 

 އަތޮޅުގެ ރަފްރަފުގައި، ފޯމު )ހ( ކައުދްސިލް އިދްތިޚާބުގައި ޕާޓީއިދް ކުރިމަތިލާދް ބޭދުދްވާ ފަރާތްތައް ފުރާ

އިގަދްދާދެ އިދްތިޒާމް ރަފުދް ލިބޭދެ މެދުވެރިއެއް ކޮދްމެ ރަފެއްގައި ބެހެއްޓުމާއިކ ފޯމު ފުރުމުދް ބަލަ

 މަޖެއްސުދް.ހަ

 )ފ( އިދްތިހާބާބެހޭ ކޮމިޓީއަފް ބޭދުދްވާ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުދް ދިދުދް. 

 

 

 ތިދްވަދަ މަރުޙަލާ: ޓިކެޓު ދިދުދް

 

 ގޮތްދޭ ޓިކެޓު 

އަދްދަދިވި ގޮތުގެ އިދްތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަފް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ކެދްޑިޑޭޓުދްދަފް ދޭދީ  ކައުދްސިލުލޯކަލް )ހ(  .7

 މަތީދްދެވެ.
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 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕާޓީ ޓިކެޓްދޭ އުސޫލު އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް/ 

ކުރިމަތިލުމަފް ހުޅުވާލުމުދް އެ  އަތޮޅު ކައުދްސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުދްސިލްތަކާއި ރަފު ކައުދްސިލްތަކަފް .1

ކައުދްސިލަކަފް އިދްތިހާބު ކުރަދްޖެހޭ އަދަދަފް މީހުދް ކުރިމަތިލައިފިދަމަ އެމީހުދްދަކީ ކައުދްސިލްތަކުގެ 

އިދްތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ އެދްމެހާ ޤާދޫދި ޝަރުތުތައް ހަމަވާ މީހުދްދަމަ އެމީހުދްދަފް އޮޓޮމެޓިކުދް ޕާޓީ 

 ޓިކެޓު ލިބުދް.

އިދްތިހާބުކުރަދްޖެހޭ އަދަދަފްވުރެ  ތޮޅު ކައުދްސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުދްސިލްތަކާއި ރަފު ކައުދްސިލްތަކަފްއަ .2

އިތުރަފް މީހުދް ކުރިމަތިލާފައިވާދަމަކ ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިދުމަފް އެރަފެއްގައި ދުވަތަ ދާއިރާއެއްގައި ޕްރައިމަރީއެއް 

 ފް ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިދުދް.ބާއްވައި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރާ ކެދްޑިޑޭޓުދްދަ

އިދްތިހާބުކުރަދްޖެހޭ އަދަދަފްވުރެ  އަތޮޅު ކައުދްސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުދްސިލްތަކާއި ރަފު ކައުދްސިލްތަކަފް .3

މަދުދް މީހުދް ކުރިމަތިލާފައިވާދަމަ އެ ރަފެއްގެ ދުވަތަ ދާއިރާއެއްގެކ ދާއިރާ ހިދްގާ ކޮމިޓީއާއިކ ރަފުގެ 

ދާ މަޝްވަރާކޮފް ކެދްޑިޑޭޓުދްގެ އަދަދު ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކަމުވޮފިގެދްވާ މީހުދް

 ކުރަދްވާދެއެވެ.

  

 

 

 އިޤްރާރުކެދްޑިޑޭޓާއެކު ވެވޭ 

 

 މިކުރާ ދުގުތާތައް ހިމެދަދްވާދެއެވެ.  ކެދްޑިޑޭޓާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާދް .8

 ދްތިޚާބީ ރޭހުދް ވަކިދުވުދްއި)ހ( 

 އިދްތިޚާބަފް ފުރިހަމައަފް ކެމްޕެއިދް ކުރުދް )ފ( 

 ގޮތުގައި ދެމިހުރުދް އިދްތިޚާބުވެއްޖެދަމަ ޕާޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ފްއަދާއިރާ ކައުދްސިލްކުރިމަތިލީ )ދ( 

 ދުވުމަފް އިޤުރާރުވުދް. ޚިލާފް މިޤަވައިދާ)ރ( 

ކާމިޔާބުކުރި ކެދެޑިޑޭޓަފް އިދްތިހާބު ކާމިޔާބު )ބ( ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވާދަކޮފް ބަލިވި ކަމުގައިވިޔަސް ޕްރައިމަރީ 

  ކޮފްދިދުމަސް މަސައްކަތް ކުރުދް.

 

 އަދަބު

 

ސީޤަވައިދުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިދްކ ޓީ މެދްބަރުދްދާމެދުކ ޕާޓީގެ އަސާމިޤަވައިދާ ޚިލާފަފް އިދްތިޚާބަފް ކުރިމަތިލާ ޕާ .9

 މިގޮތުދް އެޅިދާދެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހަރުކަފި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޙައްޤު ޕާޓީއަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.

 ކުރިމަތިދުލެވުދް)ހަތެއް( އަހަރު ވަދްދެދް ޕާޓީގެ އެތެޜޭގެ އެއްވެސް އިދްތިހާބީ މަގާމަކަފް  7)ހ( 

 )ހަތެއް( އަހަރު ވަދްދެދް ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ގައުމީ އެއްވެސް އިދްތިޚާބަކަފް ކުރިމަތިލުމަފް ޓިކެޓު ދުދިދުދް 7)ފ( 

 އަހަރު ވަދްދެދް ދުދިދުދް 5އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ސިޔާސީ އެއްވަސް ވަޒީފާއެއް )ދ( 

 )ރ( މީގެ އިތުރުދްވެސް ޕާޓިގެ ފިޔަޅު އަޅާ ކޮމިޓީއަފް ފެދްދަ އެހެދިހެދް ފިޔަވަޅެއް އެޅުދް.

 

 

 އިއްތިޙާދުވުދް

ކު އިއްތިޙާދުވުމަފް ކަދޑައަޅައިފިދަމަކ ކައުދްސިލް އިދްތިޚާބުގައި ޕާޓީދް އެހެދް ޕާޓީއަކާއެކު ދުވަތަ ފަރާތަކާއެ .11

 އިދްތިހާބާބެހޭކޮދްމެ ކައުދްސިލް ދާއިރާއަކުދް އެމްޑީޕީދް ދަގާދެ ކެދްޑިޑޭޓުދްގެ ޢަދަދުކ ޤައުމީ މަޖިލީހުދް 



4 

 

 

 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕާޓީ ޓިކެޓްދޭ އުސޫލު އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް/ 

ކޮމިޓީދް ކެދްޑިޑޭޓުދް  އިދްތިހާބާބެހޭކޮމިޓީއަފް އަދްގަދްވާދެއެވެ. ޤައުމީ މަޖިލީހުދް މިއެދްގުދް އަދްގަދްވާދީ 

 އެޅުމުގެ ކުރިދްދެވެ. ކަދޑަ

 

 

 އިތުރު ބަޔާދް

އެދގޭދެހެދް ދޫސްތަކާއި ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރަދް އާދްމުކޮފް ޑިޑޭޓުދްދަފް ދެވޭދެގޮތް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ކެދް -1

 ވާދެއެވެ.

މަޢުލޫމާތެއް ބަޔާދްކުރެވުދު ގޮތުގައި މިކަމަފް ކުރިމަތިލާދްޖެހޭ ތާރީޚާއި ހުދްދަދްޖެހޭ ޝަރުޠުތައްފަދަ ހުރިހާ  -2

 ޖެހޭދެއެވެ. ހުދްދަދް

 ޖެހޭދެއެވެ.  ލިކޭޝަދް ފުރާފައި ހުފަހަޅަދްއެޕްއެކަމަފް އޮދްދަ ކެދްޑިޑޭޓުދް ކުރިމަތިލުމަފްފަހު  -3

 


