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 އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވައިދު އިޞްލާހު ކުރުމަފް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް

 

ވަދަ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު  75ހުގެ އުމީ މަޖިލީޤަގައި ބޭއްވި  9009ޖޫދް  55  

 . ފާސްކުރިއެވެވާލުކުރުމަފް ޙަކޮމިޓީއަކާ މެމްބަރުދްގެ  5 އިޞްލާޙުކުރާދެ ގޮތާމެދު ލަފާ ދިދުމަފް

 .މެމްބަރުދް ތިރީގައި އެވަދީއެވެ 5އުމީ މަޖިލިހުދް ހޮވާފައިވާ ކޮމިޓީގައި ހިމެދޭ ޤަ

 މއ ސިސިލްފަރު، (ސާބެ)އަހްމަދު ޝާހިދު  .5

 ކަރަދްކާގެ.ހ، ރަޝީދުމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  .9

 އދ މާމިގިލި، އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު .3

  އިބްރާހީމް ވަހީދުކ .4

 ކެދެރީގެ .ތާރުކ ގޢަބްދުއްސައްއަހްމަދު ދާޒިމް  .5

 

މިކޮމިޓީގެ ފަރާތުދް ހުކުރުދުވަސް ފިޔަވާ ކޮދްމެ ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮފްގެދް އިޞްލާޙު ކުރި އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ 

 . ޤަވައިދުގެ މައިގަދޑު ދުކުތާތައް ތިރީގައި އެވަދީއެވެ

 

 ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުދް  .5

 

މަސައްކަތް ކުރިއަފް ގެދްދިއުމުގައިކ ޕާޓީގެ އެކިއެކި ގުދަދްތަކުގައި އިސްކޮފް  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުދް ކޮމިޓީއަފް ޙަވާލުކުރި

. (މަޝްވަރާ ކުރެވުދު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ޖަދުވަލުގައި) ޙަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުދްދާ ބިދާކުރެދިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުދެވެ

 3އަމާޒު ކުރެވުދީ މައިގަދޑު  ދާ ކުރެވުދު ސުވާލުތައްމިގޮތުދް އަސާސީ ޤަވައިދު އިސްލާޙުކުރުމާބެހޭ ގޮތުދް މިބޭފުޅުދް

 އެއީ. މައުޟޫއަކަފެވެ

 ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕަފް ގެދްދަދް ފެދްދަ ބަދަލަކީ ކޮބައިތޯ؟( ހ)

ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އެކުލެވުމަފް ގެދްދަދް އަދިި  (މީގެ ތެރޭގައި ދާއިރާއާއި ގޮފީގެ އޮދިގަދޑު ހިމެދޭ)އޮދިގަދޑު  ޕާޓީގެ( ފ)

 ؟ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯފެދްދަ 

 އޮދިގަދޑަފް ގެދްދަދް ފެދްދަ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟  ހުރި މައްސަލަތަކާއި ޕާޓީގެ ސެކެޓޭރިއެޓްގެ( ދ)

 

 

 އަސާސީ ޤަވައިދަފް ގެދްދަދް ފެދްދަ މައިގަދޑު އިޞްލާޙުތައް .9

 

ގެ ތަކުޕާޓސިޔާސީ ޑެތި ޑިމޮކްރަސީތަކުގައި އިސްވެ ދަދްގަދެވުދު ސުވާލުތަކަފް ލިބުދު ޖަވާބުތަކާއި ދުދިޔޭގެ އެހެދިހެދް ބޮ

އޮދިގަދޑު އެކުލަވާލާފައި އޮދްދަ ގޮތް ކޮމިޓީދް ދިރާސާ ކުރުމަފްފަހުކ އަދްދަދިވި މައިގަދޑު އިޞްލާހުތައް އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ 

 . ޤަވައިދަފް ގެދައުމަފް ކޮމިޓީއަފް ފެދެއެވެ

 



2 

 

އެއިރެއްގައި ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ކޮމިޓީއަފް ފެދުދީ  :ދްޕާޓީގެ ރައީސްއާއި ދައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު އުވާލު( ހ)

ޕާޓީގެ ރައީސްއާއި ކ (75މާއްދާ )ކަމަފް ހަމަޖެއްސުމަފްފަހު އެދްމެ އިސް ފަރާތަކީ އޭދާ ޕާޓީއަފް ދިސްބަތްވާ މީހެއްދަމަކ ޕާޓީގެ

އޫލިއްޔަތު ޗެއާޕާސަދާއި ޕާލިމެދްޓަރީ ގްރޫޕުގެ އަދި ރައީސްއާއި ދައިބު ރައީސްގެ މަސް. ދައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު އުވާލާފެވެ

  (. 76، 74)ރައީސާ ދެމެދު ބަހާލުމަފެވެ 

 

ޕާޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އިތުރަފް ފަތުރާލުމަފްޓަކައި ކޮމިޓީދް ދިދްމީ : ޗެއާޕާސަދްގެ ދައިބުގެ މަޤާމު އުފެއްދުދް 9 (ފ)

( މާލީ)ޗެއާޕާސަދްގެ ދައިބު . އުފެއްދުމަފެވެ (78)(ސިޔާސީ)ބު އާއި ޗެއާޕާސަދްގެ ދައި (80)(މާލީ)ޗެއާޕާސަދްގެ ދައިބު 

މިމަޤާމު އުފެދުމުދް އާދްމު  .(40) ބަލަހައްޓާދީ އަލަފް އުފެއްދި ޕާޓީގެ ގުދަދެއްކަމަފްވާ މާލިއްޔަތާއި ޗަދްދާ ކޮމިޓީއެވެ

ޗެއާޕާސަދްގެ ދައިބު  .އެވެ( މާލީ)އިބު ޗެއާޕާސަދްގެ ދަ ޚަޒާދްދާރުގެ މަޤާމު އުވި އޭދާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލާދީވެސް

  .(43)ކޮމިޓީއެވެ މެދްބަރޝިޕާއި ކެމްޕޭދްބަލަހައްޓާދީ އަލަފް އުފެއްދި ޕާޓީގެ ގުދަދެއްކަމަފްވާ ( ސިޔާސީ)

 

 ،އިރުމައްޗަފްކަމަފްވާ މެދްބަރުދްގެ ޒުވާދް ޕާޓީގެ ވެގެދްވަދީ ބިދާ މުސްތަޤްބަލް ޕާޓީގެ :ޒުވާދުދްގެ އޮއެވަރު އުފެއްދުދް( ދ)

 58ޕާޓީގެ މެދްބަރުދްކުރެދް  ދިދުމަފްޓަކައި ފުރުޞަތު ބައިވެރިވުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ ކަދްކަމުގައި ޕާޓީގެ އެމީހުދްދަފް

 . ކިޔާ ގުދަދެއް އުފައްދާފައިވާދެއެވެ( 46) "ޒުވާދުދްގެ އޮއެވަރު"ޕާޓީގެ  މީހުދަފްއަހަރާ ދެމެދުގެ  35އަހަރާއި 

 

 ލިބޭދޭ ޖުމްހޫރިއްޔާއަފް މުޅި ޚަބަރުތައް ޔުދިޓުގެޕާޓީގެ މީޑިއާ ޔުދިޓެއް ޤާއިމުކުރުމާއި  :ޑިއާ ޔުދިޓްއިސްތަރުޖަމާދާއި މީ( ރ)

 (. 85)ހަމަޖެއްސުމަފް ޕާޓީގެ އިސްތަރުޖަމާދެއްގެ މަޤާމު ހިމަދާފައިވާދެއެވެ  އިދްތިޒާމް

 

 މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުދްގެ ،އޮދްދާދީ ބައިވެފައި ޕާޓީ :އިދްތިޚާބީ ދާއިރާއަފް 77ޤައުމީ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެދްވަދީ  (ބ)

މައްޗަފްކަމަފް ވާތީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ހިމެދޭ ކޮދްގްރެސްއިދް ހޮވާ  ޢަދަދުގެ ތަކުގެ ދާއިރާ ހުޅުވާލެވޭ އެއިރެއްގައި އިދްތިޚާބަފް

 ބެވޭގޮތަފް ހަމަޖައްސާފައިވާދެއެވެމެދްބަރުދް އުދިކޮފްކ ކޮދްމެ އިދްތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގެ ރައީސް ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ތި 55

 ދާއިރާގެ ދިސްބަތްވާ އެމީހުދް މެދްބަރުދްދަކީ ކާމިޔާބުކުރާ އިދްތިޚާބު މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުދްގެ ޓިކެޓުގައި ޕާޓީ އަދި. (35)

 ދިސްބަތްވާ ދާއިރާއަފް ހޮވާދީ ރައީސުދް ދާއިރާތަކުގެ ދުކުރާ ތަމްސީލު ޕާޓީ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުދްގެ ރައީސުދްކަމަފާއި

 .(63) .އިދްތިޚާބަކުދްކަމަފް ހަމަޖައްސާފައިވާދެއެވެ ބާއްވާ މެދުގައި މެދްބަރުދްގެ

 

ގެ މަސައްކަތް ހަރުދަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުދް ކޮދްމެ ( 93)ދާއިމީ ކޮމިޓީ  55ޕާޓީގެ  :ޕާޓީގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް ހަރުދަދާކުރުދް( ޅ)

އަދި ޕާލިމެދްޓަރީ . (33) ޓީގައި ބައިވެރި ވެވޭގޮތަފް އިސްލާހު ގެދެސްފައިވާދެއެވެކޮމިޓީއެއްގެ މުޤައްރިރަފް ޤައުމީ ހިދްގާ ކޮމި

ބަދަލުގައި އެ ގްރޫޕުގެ ރައީސް އާއި  ގްރޫޕުގެ ހުރިހާ މެދްބަރުދްދަފް ޤައުމީ ހިދްގާ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުދް އުދިކޮފް

މު ސެކެޓްރީގެ މަގާ ބެހޭތަކާދާއިމީ ކޮމެޓީގައި މީގެ އިތުރުދް ސެކެޓޭރިއެޓް .(33) ފައިވާދެއެވެދައިބުރައީސް ހިމަދާ

  . (54) އުފައްދާފައިވާދެއެވެ
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ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުދްދާއި އަދި ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި އެކަފީގެދްވާ ވަރަފް ރާއްޖޭގެ  :އުވާލުދްއަހަރީ ބައްދަލުވުދް ( ކ)

އަދި އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ . އަހަރީ ބައްދަލުވުދް އުދިކޮފްފައިވާދެއެވެހުރިހާ ކަދްކޮޅުތަކެއް ތަމްސީލުވެފައިވާކަމަފް ފެދްދާތީ 

 . (30) ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޤައުމީ މަޖިލީހާ ޙަވާލުކޮފްފައިވާދެއެވެ

 

ވާއިރުކ ދާއިރާއަފްކަމަފް  77މިހާރު ބައިވެފައި އޮދްދަދީ  ޕާޓީ :ކުޑަކުރުދް އާއި ގޮފީގެ ހިދްގާ ކޮމިޓީދާއިރާ ހިދްގާ ކޮމިޓީ( އ)

އާއި ދައިބު ( މާލީ)ކޮދްމެ ދާއިރާއެއްގެ ހިދްގާ ކޮމިޓީގައި ދާއިރާގެ ރައީސް ފިޔަވާ ދެދް ހަމައެކަދި ތިބޭދީ ދައިބު ރައީސް 

ގޮފީގެ ހަމަމިއާއެކު ގޮފީގެ ހިދްގާ ކޮމިޓީގައި އެކުލެވޭދީ . (59) ކަމަފް ހަމަޖައްސާފައިވާދެއެވެ( މެދްބަރޝިޕް)ރައީސް 

 (. 66)ކަމަފް ހަމަޖައްސާފައިވާދެއެވެ ދައިބު ރައީސް އިކ ގޮފީގެރައީސްއާ
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ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ދް ފިޔަވާކ ދެދް ގައިވާ ޕާޓީގެ ރައީސްއާއި ދައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު އުވާލު( ހ)ވަދަ ދަދްބަރުގެ  9ގެ ޓުމިރިޕޯ

ގެ މާއްދާތަކާއި ޤައުމީ މަޖިލީހުދް ފާސްކުރާ ޤަރާރުތައް ހުރިހާ މައިގަދޑު އިޞްލާހުތައްކ މިހާރު އޮތް އަސާސީ ޤަވައިދު

ވީމާ މިއަސާސީ ޤަވައިދު އިސްލާޙުކުރުމަފްޓަކައި ކޮދްގްރެސް ބާއްވާދީ . ބޭދުދްކޮފްގެދް ގެދެވޭދެކަމަފް ކޮމިޓީއަފް ފެދެއެވެ

 . މިިއިސްލާޙުތައް ޢަމަލީ ގޮތުދް ގެދައުމަފްފަހުގައި ކަމަފް ކޮމިޓީދް ލަފާ ދެމެވެ
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 :އަލްމުޚްލިޞޫދް

 

 ، (ސާބެ) ޝާހިދު އަހްމަދު

  ،ރަޝީދު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

  ،އަބޫބަކުރު ރަޝީދު އިބްރާހީމް

 ،ވަހީދު އިބްރާހީމް

 (މުޤައްރިރު) ޢަބްދުއްސައްތާރު ދާޒިމް އަހްމަދު
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