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 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

 ުހަށެހޅުްނތައް  - ައާސީސ ަޤވާއިދު 

 އިސްލާހުކުރަން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެުޅންތައް އަސާީސ ޤަވާއިދު –ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

ވަދަ  88ގައި އޮތް ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ  6212އޯގަސްޓް  66(: 1)ހުފަހެޅުދް 

ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރި އިޞްލާޙުތަކާއެކުކ އިޞްލާޙު ކޮމިޓީދް ހުފަހެޅި އަސާސީ 

 .ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުދް

އިސްލާހު ހުފަހެޅުދު  ގޮތް ހުފަހެޅުދު

 މާއްދާ

އިސްލާހު ހުފަހެޅި  ތާއިދުކުރި ފަރާއި

 ފަރާތް

 (އިތުރުކުރުމަފް) ގައުމީ ޗެއަރ ޕާސަދް

 (އިތުރުކުރުމަފް) ޕާލިމެދްޓްރީ ގުރޫޕުގެ ރައީސް

ހާމިދު އަބްދުލް     ވަދަ މާއްދާ 26

 ފޫރުޣަ

ޕާލިމެދްޓްރީ އެމްޑީޕީ ޕާލިމެދްޓްރީ ގުރޫޕުގެ ރާއީސާއި ( ދ) 21.1

 (އިތުރުކުރުމަފް) މެމްބަރުދް 5ގުރޫޕުދް އިދްތިހާބުކުރާ 

 މެމްބަރުދް 6ކޮދްގްރެސްއިދް އިދްތިހާބް ކުރާ ( ބ)

 (އިތުރުކުރުމަފް)

 

މުހައްމަދު ރަޝީދު  21.1

 (ކުބޭ)

 އަލްހާދް ފަހުމީ

އެމްޑީޕީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި އޮދްދައިރު ( ހ) 26

 މެމްބަރުދް 6ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަޑައަޅާ  ވަޒީރުދްގެ މަޖިލީހުދް

 (އިތުރުކުރުމަފް) މެމްބަރުދް 6ޕާލިމެދްޓްރީ ގުރޫޕުދް ކަޑައަޅާ ( ފ)

 1ޕްރޮވިދްސް ރައީސުދްގެ ތެރެއިދް އެބައިމީހުދް ކަދޑައަޅާ ( ރ)

 (އިތުރުކުރުމަފް) މެމްބަރުދް

 މެމްބަރުދް 1ސިޓީ ކައުދްސިލްތަކުދް ކަޑައަޅާ ( ބ)

 (މަފްއިތުރުކުރު)

މެމްބަރުދްގެ ތެރެއިދް  6ކޮދްގްރެސްއިދް އިދްތިހާބްކޮފްފައިވާ ( ޅ)

  (އިތުރުކުރުމަފް)  މެމްބަރުދް 1އެބައި މީހުދް ކަދޑައަޅާ 

 

ހާމިދު އަބުދުލް  26

 ފޫރުޣަ

 ކާދަލް ދަޝީދު

 ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ލެވޭ މީހުދްގެ ތެރެއަފް

 މާލިއްޔަތާއި ޗަދްދާ ކޮމިޓީގެ ރައީސް

 (އިތުރުކުރުމަފް)މެމްބަރޝިޕާއި ކެމްޕެއިދް ކޮމިޓީގެ ރައީސް 

 

ކާދަލް މުހައްމަދު  

 ދަޝީދު

އިބްރާހީމް މުހައްމަދު 

 ސާލިހު

ބާވަތެއްގެ މެމްބަރުދްގެ  6ގައުމީ މަޖިލީސް އެކުލެވިގެދްވަދީ 

ކޯރަމްގެ މަޤްސަދަފްޓަކައި ގުދޭ އަދި ގައުމީ ( ހ)އެއީ . މައްޗަފެވެ

ކަމެއް ކަޑައެޅުމުގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްޤު މަޖިލީހުގައި 

ކޯރަމްގެ މަޤްސަދަފްޓަކައި ދުގުދޭ ( ފ. )ލިބިގެދްވާ މެމްބަރުދްދެވެ

 .ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެދްދުވާ މެމްބަރުދްދެވެ

 (އިތުރުކުރުމަފް)

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  
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 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

 ުހަށެހޅުްނތައް  - ައާސީސ ަޤވާއިދު 

 އިސްލާހުކުރަން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެުޅންތައް އަސާީސ ޤަވާއިދު –ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

 ވަދަ މާއްދާއަފް ގެދްދަ އިސްލާހު 26

  (އިތުރުކުރުމަފް) އުމީ ޗެއަރ ޕާސަދްގަ( ހ)

 (އިތުރުކުރުމަފް) މާލިއްޔަތު ކޮމިޓިގެ ރައީސް( އ)

 (އިތުރުކުރުމަފް) މެމްބަރ ޝިޕާއި ކެމްޕެއިދް ކޮމިޓީގެ ރައީސް( ވ)

 (އިތުރުކުރުމަފް) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ)( 

 

  ޑީޑީ ތާއިދު. ޑރ 26

ރާޖޭގެ އިދާރީ އެމްޑީޕީ މެދިފެސްޓޯގައިވާ ގޮތަފް ދިވެހި ( ހ)

ޕްރޮވިދްސަފް ބަހާލައިކ ކޮދްމެ ޕްރޮވިދްސެއްގައި  7ދާއިރާތައް 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގޮފިތަކުގެ މެމްބަރުދްގެ މެދުގައިދެގޭ އާއްމު 

ޕްރޮވިދްސް ރައީސުދްދާއިކ  7ސިއްރު ވޯޓަކުދް އިދްތިހާބުވާ 

 ބަރުދްމެމް 1ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ކޮދްމެ ސިޓީ އަކުދް އިދްތިހާބުކުރާ 

 (އިތުރުކުރުމަފް)

ހާމިދު އަބުދުލް  21

 ފޫރުޣަ

 އަސްލަމް ޝާކިރު

 

ޗެއާޕާސަދް މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ހުފަހަޅުއްވާފައިވާ ހުފަހެޅުމާއެކުކ (: 6)ހުފަހެޅުދް 

 .އިޞްލާޙު ކޮމިޓީދް ހުފަހެޅި އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުދް

 

 މާރިޔާގެ ހުފަހެޅުދް ބައްލަވާ

 

ޕާޓީގެ ޕާލިމެދްޓަރީ ގްރޫޕުގެ ރައީސް މޫސާ މަދިކާއިކ ބާރަފު ދާއިރާގެ (: 2)ހުފަހެޅުދް 

މެދްބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒުގެ ހުފަހެޅުމާއެކުކ އިޞްލާޙު ކޮމިޓީދް ހުފަހެޅި އަސާސީ 

 .ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުދް

 

 މުޙައްމަދު ޝިފާޒުގެ ހުފަހެޅުދް ބައްލަވާ މޫސާ މަދިކުގެ ހުފަހެޅުމާއި
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 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

 ުހަށެހޅުްނތައް  - ައާސީސ ަޤވާއިދު 

 އިސްލާހުކުރަން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެުޅންތައް އަސާީސ ޤަވާއިދު –ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

ހެދްވޭރު މެދު ދާއިރާގެ ރައީސް އަހްމަދު ޢަލީ ޖަލީލުގެ ހުފަހެޅުމާއެކުކ (: 4)ހުފަހެޅުދް 

 .އިޞްލާޙު ކޮމިޓީދް ހުފަހެޅި އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުދް

 

 އަހްމަދު ޢަލީ ޖަލީލުގެ ހުފަހެޅުދް ބައްލަވާ

 

އިޞްލާޙު ކޮމިޓީދް ހުފަހެޅި އަސާސީ ޤަވައިދުގެ ޑްރާފްޓް އޮތްގޮތަފް (: 5)ހުފަހެޅުދް 

 .ފާސްކުރުދް

 

 

 

 


