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ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

 ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު ދާއިރާ

 

: ނަން. 1

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޕާޓީ އެކުލަވާލެވިގެންވާ 21މިއީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ 
. މިޤަވާޢިދަށް ކުރުޮކށް ކިއާނީ ދާއިރާ ހިންގާ ޤަވާއިދެވެ. ގުނަންތަކުގެ ތެރެއިން ޕާޓިގެ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދެވެ

 

: ދާއިރާ އެކުލެވިގެންވާ ޮގތް. 2

 ޕާޓީ ބައިވެފައި އޮންނާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެއިރެއްގައި ހުޅުވާލެވޭ ދާއިރާ ތަކުގެ ޢަދަދުގެ 2.1

. މައްޗަށެވެ

 ދާއިރާ އެކުލެވިގެންވަނީ 2.2

ދާއިރާގެ މަޖިލިސް  (ހ)   

ދާއިރާގެ ހިންގާކޮމެޓީ  (ށ)   

ދާއިރާގެ ޮގފިތައް  (ނ)   

:  ދާއިރާގެ މަޖްލިސް އެކުލެވިގެންވަނ2.3ީ

ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ  (ހ)   

ދާއިރާގެ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން  (ށ)   

ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ލޯކަލް ކައުންސިލަރުން  (ނ)   

 ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ހިންގާކޮމިޓީގައި އެކުލެވޭނީ، އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ ރައީސްއާއި، ދާއިރާގެ ރައީސްގެ 2.2
. ނައިބާއި، ސެކެޓްރީއާއި، ސެކެޓްރީގެ ނައިބާއި، މަޢުލޫމާތާއި އިޝްތިހާރާއި ޢާންމު އެންގުންތަކާ ބެހޭ ސެކެޓްރީއެވެ

MDP
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 މި މާއްދާގައި ބުނާ ދާއީރާގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ ހުރިހާ މަޤާމެއްވެސް ހޮވާނީ އެދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީގެ 2.2
. މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނވެ

 

ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން . 3

 ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާން އިޢުލާން ކުރުމާއިއެކު އެކަމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން އެކަމާއިގުޅޭ ފޯރމް 3.1
. ފުރާ، އެފޯރމް ހުށަހެޅުމަށް ޕާޓީގެ މައި ސެކެޓޭރިއަޓުން އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ

.  ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވެންޖެހޭނެއެވ10ެ ކޮންމެ މަޤާމް ފުރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްވެސް، މަދުވެގެން 3.2

 ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހަކު ކުރިމަތިލީ މަޤާމަކަށް އިންތިހާބުވުމަށް 3.3
.  ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވެންޖެހޭނެއެވ20ެތާޢީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަދުވެގެން 

 މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް، އެމީހަކު ކުރިމަތިލީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ލިބެން އޮންނަން 3.4
. ވާނެއެވެ

 ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބަލަހައްޓާނީ އިންތިހާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ ނުވަތަ ވަގުތީ ޮގތުން ޕާޓީއިން އެކަން ހިންގުމަށް 3.5
. ހަވާލުވެފައިވާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ

 ދާއިރާގެ ރައީސް ފިޔަވައި ދާއިރާގެ އެހެން މަޤާމެއް ހުސްވެގެން ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަންވާނީ ދާއިރާގެ ރައީސްގެ 3.6
 ގައި ބުނާ 3.5ދާއިރާގެ ރައީސްގެ ބައި އިލެކްޝަނެއްނަމަ އެކަން ބަލަހައްޓަންވާނީ . ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ

. ފަރާތްތަކުންނެވެ

: ދާއިރާގެ ހިންގާކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލާ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތައް. 4

 ޕާޓީގެ ސެކެޓޭރިއަޓްގެ މަޤާމެއް އަދާ ނުކުރާ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވުން 4.1

.  އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ޮއތްނަމަ ޙުކުމާއި އެއްޮގތަށް އެދަރަނި އަދާކުރަމުން ދިއުނ4.2ް

 އިސްލާމްދީނުގެ ހައްދެއް ކަޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ އެކުށަށް ހުކުން ތަންފީޒު 4.3
. އަހަރުވެފައި ވުން (ތިން) 3ކުރިފަހުން 

 ކުޑަކުދިންނާއިމެދެ ބަދުއަހުލާޤީ އަމަލެއް ހިންގައި، ނުވަތަ މީހެއްގެ އިތްފަތްފޭރިގަތްކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައި ހުރި 4.4
. މީހެއްކަމުގައި ނުވުން
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ދާއިރާ ހިންގާކޮމެޓީގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ މައްސޫލިއްޔަތު . 5

: ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ދާއިރާގައި ޕާޓީ ބިނާކުރުން (ހ)

 .ދާއިރާގައި ޮގފިތައް ގާއިމުކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން (ށ)

މި އަސާސީޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ޮގފި އުވާލަން ޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި ދާއިރާގެ  (ނ)

 ޮޤތްޕެއް އުވާލުން

 ޤައުމީ މަޖިލިހުން ފާސްކުރާ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ދާއިރާގައި ހިންގުން (ރ)

 .ޕާޓީގެ މަސްލަހަތުތަކަށް ކުރިއެރުން ލިބޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރުން (ޅ)

 

 ރައީސް 5.1

 ދާއިރާގެ ޖަލްސާތަކާ، ދާއިރާގެ މަޖްލީހާއި، ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު 5.1.1 
. ބެލެހެއްޓުން

 މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުޮކށް އެރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތަކާ ޝުޢޫރުތައް 5.1.2
. ދެނެގަތުން

. ކޮންގްރެސްގައި ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުން،  ޤައުމީ މަޖްލީހާއ5.1.3ި 

ދާއިރާ ރައްޔިތުންގެ އެދުންތަކާ، ޝުޢޫރުތަކާއި ހިޔާލުތައް ދެނެގަނެ، ،  ޕާޓިގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައ5.1.4ި
. އެކަންކަން ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕާއި، ޤައުމީ މަޖްލީހާއި ކަމާއިބެހޭ ކޮމެޓީތަކަށް ހުށަހެޅުން

 ދާއިރާގެ މެންބަރުންގެ އާއި އަދި ދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އިސްލާހުކުރަން އެދޭ ކަންކަމާއި 5.1.5
ގުޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލާ ހޯދާ، އެމައްސަލަތައް ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕާއި، ޤައުމީ މަޖްލީހާއި ކަމާއިބެހޭ 

. ކޮމެޓީތަކަށް ހުށަހެޅުން

  އެދާއިރާއެއްގައި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔަތުންގެ މަޖްލިސް މެންބަރެއް ނެތްނަމަ އެދާއިރާގައި ޕާޓީގެ 5.1.6 
. އެންމެ އިސްފަރާތަކީ އެދާއިރާގެ ރައީސެވެ

.   ޕާޓީ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުނ5.1.7ް
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 ޕާޓީ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯއާއި އަސާސީ 5.1.8
ޤަވާއިދުގެ ބާރުކަޑުވާލަން ނުވަތަ އެޔާއި ހިލާފަން އުޅޭ ފަރާތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 

. ފަރާތުން ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން

.  ދާއިރާއަށް ފައިސާއާއި ތަކެތި  ހޯދައި އެތަކެތި ޒިންމާދާރުކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުނ5.1.9ް

 ދާއިރާގެ ޮގފިތަކާއި ކައުންސިލަރުންނާއި ފޯކަލްޕޮއިންޓް ތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ދާއިރާގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު 5.1.10
. ދެމެހެއްޓޭނެ ޮގތްތައް ހޯދައި ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕަށް ހުށަހެޅުން

 ނާއިބު ރައީސް 5.2

.  ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަމުން ގެންދަވާއިރު އެކަމަށް އެހީތެރިވުނ5.2.1ް 

.  ދާއިރާގެ ޖަލްސާތަކާ ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ގޮވުނ5.2.2ް 

.  މަދުވެގެން ހަމަހުން އެއްފަހަރު ދާއިރާގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނ5.2.3ް 

.  މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނ5.2.4ް 

.  ޕާޓީއަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުނ5.2.5ް 

 އެދާއިރާއެއްގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިޔަސް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން ވިޔަސް ހިންގާ ނުހަމަ، 5.2.6
. ނުޤަވާޢިދުން ހިނގާ ނުވަތަ މިޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯއާއި ހިލާފަށް ހިނގާ ކަންކަން ބަލާޯހދާ ފާހަގަކުރުން

 ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި، ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމްކުރާ އަޙްލާޤީ މިންގަނޑުތައް 5.2.7
. ދެމެހެއްޓުން

 ދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްކޮށް އޮންނަ މުހުލަތުގައި ރައީސަކު އިންތިހާބު ކުރެވެންދެން ރައީސް އަކު 5.2.8
. އުފުލާ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން

 ސެކްރެޓްރީ 5.3

 ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު، އެދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދެއްގައި އިޢުލާންކޮށް، އެސަރަޙައްދެއްގައި ހިމެނޭ 5.3.1
. އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް އަންގައިދީ ޮއޅުންފިލުވައިދިނުން

.  ދާއިރާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ޕާޓީގެ މަޤްސަދުތަކާއި، އަމާޒުތަކާއި، އުޞޫލުތައް ކުރިއެރުވުނ5.3.2ް

 ޕާޓީގެ އެހެނިހެން ގުނަންތަކުގެ ފަރާތްތަކުން ދާއިރާ މެންބަރުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންމެހާ އެންގުންތައް 5.3.3
. އަންގާ ރަށްދުޮކށްދޭންޖެހޭ ތަކެތި ރައްދުޮކށްދިނުން

 ސެކެޓްރީގެ ނައިބް 5.4

.   ދާއިރާއަށް ލިބޭ ފައިސާ ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ނިޒާމެއް ރާވާ، ހިންގުނ5.4.1ް 
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.  ދާއިރާގެ ރައީސްއަށް އެހީތެރިވުނ5.4.2ް 

 އިންތިޒާމް ސެކްރެޓްރީ 5.5

.  ދާއިރާގެ ޖަލްސާތަކާ، އެހެނިހެން ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުނ5.5.1ް

ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު . 6

 އަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން 2/1 ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 6.1
. ހާޒިރުވެގެންނެވެ

.  ދާއިރާގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ ހިންގާކޮމެޓީގެ ހާޒިރުވި މީހުންގެ އަޤުލަބިއްޔަތެއް ލިބިގެންނެވ6.2ެ

 

ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުން . 7

 ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ރައީސް ފިޔަވައި އެހެން މެންބަރުން ދާއިރާގެ ރައީސްއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އިސްތިޢުފާ 7.1
. ދެވިދާނެއެވެ

 ދަޢުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢުފާ ދޭން ހުށަހަޅާ މެންބަރަކު އޭނާގެ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުޮކށް ލިޔުމަކުން 7.2
. އަންގަންދެން މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދެމިހުންނަން ވާނެއެވެ

 ދުވަހުގެ ތެރޭ އިސްތިއުފާ ޤަބޫލުޮކށް ލިޔުމަކުން 7 ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުމަށް ލަސްވެގެން 7.3
. އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

 ދާއިރާގެ ރައީސް އޭނާގެ ދަޢުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢުފާ ދޭނަމަ ލިޔުމަކުން އޭނާ އެކަން ހުށަހަޅާނީ ޕާޓީގެ 7.4
. ޤަޢުމީ މަޖިލީހަށެވެ

 ދާއިރާގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެކަން ޤަބޫލު ކުރި ލިޔުން އޭނާއަށް ލިބެންދެން މަޤާމުގެ 7.5
. މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ

 ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެމެންބަރަކު ޕާޓީގެ އެހެން ގުނަވަނެއްގެ މަޤާމަކަށް އިންތިހާބު ވެއްޖެނަމަ، އެއިރު ހުރި ދާއިރާގެ 7.6
.  މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭނެއެވެ

ދާއިރާ މަޖްލިސް . 10

 ދާއިރާގެ ހިންގާ ޤަވައިދު އެކުލަވާލުން އަދި އިސްލާހުކުރުން 10.1

  ދާއިރާގެ ހިންގާ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުނ10.2ް

 ދާއިރާ ހިންގާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އޮޑިޓްރިޕޯޓާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން 10.3
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 ދާއިރާ މަޖިލިސްގެ ބާރުތަކަށް ފުށުނާރާ ގޮތަށް ޕާޓީގެ މަސްލަހަތުތަކަށް ކުރިއެރުން ލިބޭ ހުރިހާ ކަމެއް ދާއިރާގައި 10.4

 ހިންގުން

 ދާއިރާ މަޖިލިސްގެ ބާރުތަކަށް ފުށުނާރާ ގޮތަށް ޕާޓީގެ މަސްލަހަތުތަކަށް ކުރިއެރުން ލިބޭ ހުރިހާ ކަމެއް ދާއިރާގައި 10.5

 ހިންގުން

ދާއިރާގެ ދެމަޖިލިސް ދޭތެރޭ ގެންދެވޭ ޕާޓީގެ އެންމެހައި ޕްޮރގްރާމްތައް ދާނުދާގޮތް ބަލައި ދާއިރާގެ ސިޔާސަތަށް 

 ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުން

 

 

ދާއިރާ މަޖްލިސްގެ ނިންމުންތައް . 11

 އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިލާފް ނުވާޮގތައް ދާއިރާ މަޖްލިސްގެ މަޖްލީހުގެ ނިންމުންތަކަށް ޕާޓީގެ އެހެންގުނަވަންތަކުން 11.1
. އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެއެވެ

 ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނައިރު ދާއިރާއާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގައި ދާއިރާގެ މަޖްލޙުގެ 11.2
. ނިންމުންތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެވެ

 ދާއިރާގެ މަޖްލީހުން ކަމެއް ނިންމުމަށްފަހު އެއަށް އެދާއިރާއަކުން އަމަލުކުރުމަށް ޕާޓީގެ ސެކެޓޭރިއެޓްއިން ދެވެން 11.1
. އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ

ފޯކަލް ފޮއިންޓް . 12

 ދާއިރާގައި، ޕާޓީގެ ޮގފިތައް ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެތެރެއިން ދާއިރާ އޮފީސް ހުންނަ ރަށް ނޫން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޕާޓީގެ 12.1
. މަސައްކަތް ހިންގާނެ ފޯކަލް ޮޕއިންޓެއް ހުންނަން ވާނެއެވެ

.  ފޯކަލް ފޮއިންޓް ކަނޑައަޅާނީ ދާއިރާގެ ރައީސެވ12.2ެ

 ދާއިރާގެ ރައީސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ނަގާއިރު އަންނަނިވި ޕާޓީގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު 12.3
. މިފަދަ މީހަކު ނެތިއްޖެނަމަ ދެން ދާއިރާގެ ރައީސް ބޭނުންވާ މީހަކަށް ފޯކަލް ޮޕއިންޓްކަން ދެވިދާނެވެ. ނެގިދާނެއެވެ

އެންމެ ޮގތްޕެއް ޮގތްރަށެއް ނަމަ އެގޮފީގެ ރައީސަށް  (ހ)   

އެއް ޮގތްޕައްވުރެ ގިނަ ގޮފި ހުރި ރަށެއް ނަމަ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދާއިރާގެ ރައީސަށް  (ށ)   
. ހުށަހަޅާ ނަމެއް

އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލެއް އޮތް ރަށެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  (ނ)   



  ާދ ިއ ާދ  ިއ ްނ ުގ ުގ ެގ  ަޤ ާދ ިއ ުގ 

 

އެމްޑީޕީއަށް އަގުލަބިއްޔަތު ނުލިބޭ ކައުންސިލެއް އޮތް ރަށެއްނަމަ އެރަށުގައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރުންގެ  (ރ)   
. ތެރެއިން އެމީހުން ހުށަހަރާ ނަމެއް

ފޯކަލް ފޮއިންޓް ގެ މައްސޫލިއްޔަތު . 13

 ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު، އެރަށުގައި އިޢުލާންކޮށް، އެސަރަޙައްދެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް އަންގައިދީ 13.1
. ޮއޅުންފިލުވައިދިނުން

.  އެރަށުގައި ޕާޓީގެ މަޤްސަދުތަކާއި، އަމާޒުތަކާއި، އުޞޫލުތައް ކުރިއެރުވުނ13.2ް

 ޕާޓީގެ އެހެނިހެން ގުނަންތަކުގެ ފަރާތްތަކުން މެންބަރުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންމެހާ އެންގުންތައް އަންގާ 13.3
. ރަށްދުޮކށްދޭންޖެހޭ ތަކެތި ރައްދުޮކށްދިނުން

 ދާއިރާގެ ހިންގާކޮމެޓީން ފޯކަލް ޮޕއިންޓާއި ހަވާލުކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތެއް ކުރުން 13.4

  ރަށްރަށުގައި ކުރަންޖެހޭ ޕާޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުނ13.5ް

 

 ދާއިރާތަކަށް ފައިސާ ދިނުން. 14

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ޕާޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ ދާއިރާތަކަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 

. ޮގތަށެވެ

 ދާއިރާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓެއް ،ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާ ޖަލްސާއެއްގައި 14.1

ހުޅުވުމަށާއި އަދި އެ ބޭންކު އެކައުންޓާއި ގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާނީ ކިތައްމީހުންތޯ ކަނޑައަޅާ ގަރާރެއް ފާސް 

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ދާއިރާއެއްގެ . ގާރާރު ފާސް ކުރުމަށްފަހު ދާއިރާ ރައީސް މެދުވެރިޮކށް ޤައުމީ މަޖްލިހަށް އެގަރާރު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ 14.2

ބޭންކު އެކައުންޓަކާ ބެހޭ ގަރާރެއް ޤައުމީ މަޖްލީހަށް ހުށައެޅުމުން އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ ޤައުމީ މަޖްލިހަކަށް އެޖެންޑާ 

 .ޮކށްދޭން ވާނެއެވެ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7 މަސައްކަތް ކުރާ ، މިފަދަ ގަރާރެއް ޤައުމީ މަޖްލިހުން ފާސް ކުރާތާ ގިނަވެގެން 14.3

 .ސެކްރެޓޭރިއެޓުން އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭންކަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ



  ާދ ިއ ާދ  ިއ ްނ ުގ ުގ ެގ  ަޤ ާދ ިއ ުގ 

 

 ޕާޓީގެ މައި ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިގެން ޕާޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޕާޓީއަށް ލިބުމަށްފަހު 14.4

 އެދާއިރާގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާ ، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެދާއިރާއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސ60ާއިދާރާއިން 

ހަމައެކަނި ފާއިތުވި އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ޕާޓީން ކަނޑައަޅާ ، މިފައިސާ ޖަމާޮކށްދޭނީ. ޮކށްދޭން ވާނެއެވެ

 . އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް ޕާޓީގެ މައި އިދާރާއަށް ފޮނުވައިދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުން . 15

އެކި ކަންކަމަށް ކުރަން ގަސްދުކުރާ ،  ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ދާއިރާއަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އާއި 15.1

 ނިމޭ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ނިމުމުގެ ،ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް ހިމެނޭ، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް

ކުރިން، ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާ ޖަލްސާ އަކުން ފާސްކުރުމަށް ފަހު ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް 

ބަޖެޓް ހުށައަޅާއިރު އެބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ . ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

ދާއިރާ ހިންގުމަށް އަދި ޕާޓީގެ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ). ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާނެއް އެކުލަވާލާ ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް، އެކަންކަން ކުރުމަށް ހިގާނެ ޚަރަދު، އެކަންކަމުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ، ޕްލޭން

 (އާމްދަނީ

 ދާއިރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި  15.2

 .ގަވާއިދާއި ޕާޓީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ

ދާއިރާގެ ވަޒީފާގައި ހުންނަ މުއައްޒަފަކީ ގަވާއިދުން ދުވަހު މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ މުއައްޒަފަކަށް : މުއައްޒިފުން 15.3

މުއައްޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫރައެއް ދެވޭނީ އެމީހަކު ހާޒިރު ވެފައިވާ ދުވަހަކަށް ބަލާފައި ހާޒިރުވި . ވާންނާނެއެވެ

 . ދުވަހަކަށެވެ

ޮވލަންޓިއަރުންނަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް ޕާޓީގެ ކުރިއެރުމަށާއި ލާބައަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭ :  ޮވލަންޓިއަރުން 15.4

އެކަމަކު ވޮލަންޓިއަރުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަކީ ބޭނުންތެރި . ބަޔަކަށްވާތީ ޮވލަންޓިއަރުންނަށް މުސާރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ

 . ކަމެކެވެ

. ދާއިރާއިން ކުރަމުން ގެންދާ ކަންތައްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ގަވާއިދުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ:  ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން 15.5

ދާއިރާގެ މުއައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ނުކުމެ އެދުވަހު ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އެދުވަހަކު ޔައުމިއްޔާ ފޮތުގައި 
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. 1. ޔައުމިއްޔާ ލިޔާނީ މިދަންނަވާ ކަންކަން ރަނގަޅަށް އެގޭނެ ޮގތަށެވެ ). ރަނގަޅަށް އެގޭނޭ ހެން ލިޔަންވާނެއެވެ

ބޭއްވުނު ކަމަކާ، ހާޒިރުވީ މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާ )ބޭއްވުނު ބައްދަލު ކުރުންތައް . 2އޮފީސް ހުޅުވި މީހާއާއި ގަޑި 

 (އެޑްރެސް ގުޅޭ ނަމްބަރ އެގޭ ޮގތަށް އަދި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ނިންމުންތައް

ދާއިރާއިން ހުށައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގައި ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރު ކަމަކަށް ޚަރަދު ކުރެވޭނީ ދާއިރާގެ   15.6

ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކުރުމަށް ފަހު ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އެކަން އެންގުމަށް ފަހު 

 .ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ލިޔުމުން އެކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

ދާއިރާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ލިބުމާއި އެކު އެފައިސާ ދިން :  ދާއިރާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ކުރެވޭ ފައިސާ 15.7

ފަރާތަކަށް ދާއިރާގެ ތައްގަޑުޖަހާ ފައިސާ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ބަލައިގަތް ތާރީޚު އެނގޭޮގތަށް ޗާޕްކޮށް 

. އަދި ލިބޭ އާމްދަނީ ޮފތެއްގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. ސީރިއަލް ނަމްބަރު ޖަހާފައިވާ ރަސީދެއް ދޭން ވަނެއެވެ

. ނޫންނަމަ ކުއިކްބުކްސް، ޕީޗްޓްރީ ފަދަ އެކައުންޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރ އެއްގައި ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ދާއިރާއިން ކުރެވޭ ޚަދަރުތައް ވައުޗަރުގައި ލިޔެ ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ސޮއި ލިބުމަށް ފަހު ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް 

 .ރިކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ލިބޭ އާންމުދަނީ އާއި ކުރެވޭ ޚަރަދު ތަކުގެ ރިޕޯޓް ކޮންމެ މީލާދީ :  ރިޯޕޓް ފޮނުވުން 15.8

މީގެ ތެރޭގައި ހާޒިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ . މަހެއްގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޕާޓީ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

 .ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

ގެ ކުރިން ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް 10 ބޭންކް ރީކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓެއް މީލާދީ ކޮންމެ މަހެއްގެ  15.9

މިސްޓޭޓްމަންޓުގައި ބޭންކުން ދައްކާއަދަދާއި ދާއިރާގެ ހިސާބުތަކުންދައްކާ . ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

 .މިކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ބޭންކުގެ ފައިސާބަލަހައްޓާ އިސްވެދިޔަ ފަރާތްތަކުންނެވެ. އަދަދު ދިމާވާންޖެހޭނެއެވެ

އެދުވަހުޖަމާކުރެވޭހާ )އާމްދަނީ ގޮތުގައާއި އެހެނިހެންޮގތްގޮތުން ލިބޭފައިސާ އެފައިސާއެއް ލިބުނުދުވަހު ނުވަތަ  15.10

މިޮގތަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ .ޖެހިގެން ބޭންކް ހުޅުވޭދުވަހު ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ (ވަގުތުނެތިއްޖެނަމަ

އަދި މިފައިސާ ހުރިކަމުގެ ނޯޓެއް ތައްޔާރު ކޮށް އެފައިސާ ގުނާ، ޗެކް . ތަޅުލާ ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި ރައްކާ ޮކށްފައެވެ

ނަމަ އެޗެކް ރަގަޅަށް ބަލާ ދާއިރާގެ ނައިބް ރައީސް އާއި ފައިސާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ދެފަރާތުގައި އެ 



  ާދ ިއ ާދ  ިއ ްނ ުގ ުގ ެގ  ަޤ ާދ ިއ ުގ 

 

އަދި އެފައިސާ ޖަމާ ކުރެވުމުން ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވުނު ސްލިޕް ކޮޅުގައި ނައިބް . ނޯޓްގެ ކޮޕީ ބާއްވަން ވާނެއެވެ

  .ރައީސް ސޮއިކޮށް އޭނާ އަތުގައި އޮތް ނޯޓްގައި ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވުނު ކަމަށް ލިޔެ ފައިލް ކުރަންވާނެއެވެ

. މީލާދީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޯޕޓް އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ޮއޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ 15.11

 .އަދި އޮޑިޓް ރިޯޕޓް ޕާޓީ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް މާޗްމަސްނިމުމުގެ ކުރިން ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

 

 

 


