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ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

ގޮފި ޤަވާޢިދު 
 

: ނަން. 1

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޕާޓީ އެކުލަވާލެވިގެންވާ 21މިއީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ 
 .ޤަވާއިދެވެމިޤަވާޢިދަށް ކުރުޮކށް ކިއާނީ ގޮފި . ގުނަންތަކުގެ ތެރެއިން ޕާޓިގެ ޮގފިތައް އުފައްދާ ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދެވެ

 

: ގޮފި އުފެއްދުން. 2

 .ދާއިރާތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ދާއިރާތަކުގައި ޮގފިތައް ގާއިމްކުރަންވާނެއެވެ 2.1

މެންބަރުން އެކުވެ،  (50)ޕާޓީގެ ޮގތްޕެއްގެ އުފެއްދުމަށް، ޕާޓީގެ  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަންސާސް  2.2
 ގައި 1މިއިގުރާރުގެ ޑްރާފްޓެއް މިޤަވާޢިދުގެ ޖަލްވަލް . އެޮގތްޕެއް އުފެއްދުމަށް އެއްބަސްވެ އިގުރާރުވާން ޖެހޭނެއެވެ

.  އަދި އެގޮފި ހިންގާ ދާއިމީ އެޑްރެސް އާއި ގޮފި އުފެއްދުމަށް އިސްނަގާ ފަރާތް އެކަށައަޅަން ވާނެއެވެ. ވާނެއެވެ

ޕާޓީގެ އެއްވެސް .  ޕާޓިގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ޕާޓީގެ ކޮންމެ ޮގތްޕަކާއި ގުޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވ2.3ެ
.  ޮގތްޕަކަށް ވުރެން ގިނަޮގފީގެ މެންބަރަކަށް ނުވެވޭނެއެވ1ެމެންބަރަކަށް 

 . ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްޮކށް ހަދާ ގޮފިތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީވާންވާނީ އެދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން އެކަންނެވ2.4ެ

:  އުފައްދާ ޕާޓީގެ ގޮފި އެއ2.5ީ

މިފަދަ ޮގފީގެ ޙަރަކާތް ހިންގާ . ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އުފައްދާ ޮގފި ކަމުގައި ވެވިދާނެއެވެ (ހ)
މިފަދަ . ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނީ އެޮގތްޕެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެޑްރެސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ

. ޮގތްޕަށް ކިޔާނީ ސަރަހައްދީ ގޮތްޕެވެ

. ޕާޓީގެ މެނިފެސްޯޓގައި ހިމެނޭ ވަކި ފިކުރެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާކޮށް އުފައްދާ ޮގފި ކަމުގައި ވެވިދާނެއެވެ (ށ)
އެބައިމީހުން ޮއޮގތްޕެއް އުފައްދާފައިވާ ފިކުރު . މިފަދަ ގޮފި ހަރަކާތްތެރި ވާނީ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައެއް ނޫނެވެ

 . މިފަދަ ގޮފިތަކަށް ކިޔާނީ ފިކުރު ގޮތްޕެވެ.ކުރިއެރުވުމަށާއި ތަރައްޤީ ކުރުމަށެވެ

MDP
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 ގޮފި ނިސްބަތަވާ ދާއިރާނޫނަސް އެފިކުރުގެ ނުވަތަ އެސަރަހައްދުގެ ،ސަރަހަދީ ޮގފި، ފިކުރު ގޮފީގައި (ނ)
 .މީހުންނަށް ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ

.  ކޮންމެ ޮގތްޕެއްވެސް ކޮންމެވެސް އެއް ދާއިރާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ވާނެއެވ2.6ެ

.  ކޮންމެ ޮގތްޕެއްގެ ނަން އުފައްދާނީ އެޮގތްޕެއްގެ މެންބަރުންނެވ2.7ެ

 

ގޮފި ހިންގުން . 3

.  ޕާޓީގެ ކޮންމެ ޮގތްޕެއްގައި އެޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެއެވ3.1ެ

 ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވަނީ 3.2

 ރައީސް 3.2.1 

   ނާއިބު ރައީސ3.2.2ް 

.  އަހަރެވ5ެ މިޮގތުން އިންތިހާބު ކުރެވޭ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އުމުރަކީ 3.3

 

ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން . 4

 ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާން އިޢުލާން ކުރުމާއިއެކު އެކަމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން އެކަމާއިގުޅޭ ފޯރމް 4.1
. ފުރާ، އެފޯރމް ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

.  ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވެންޖެހޭނެއެވ5ެ ކޮންމެ މަޤާމް ފުރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްވެސް، މަދުވެގެން 4.2

 ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހަކު ކުރިމަތިލީ މަޤާމަކަށް އިންތިހާބުވުމަށް ތާޢީދު 4.3
.  ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވެންޖެހޭނެއެވ7ެހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަދުވެގެން 

 މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް، އެމީހަކު ކުރިމަތިލީ ގޮފީގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ލިބެން އޮންނަން 4.4
. ވާނެއެވެ

 .ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމެޓީން ހަވާލުކުރާ ބެޔެކެވެ. އެދާއިރާއެއްގެ ހިންގާކޮމެޓީންނެވެ ގޮފީގެ އިންތިހާބު ބަލަހައްޓާނީ 4.5
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ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ޮގފީގެ . 5

 ރައީސް 5.1

.  ޮގފީގެ ޖަލްސާތަކާ، ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުނ5.1.1ް 

 އިޙްސާސްތަކާ އެމެންބަރުންގެބައްދަލުކޮށް ޮގފީގެ މެންބަރުންނާއި  މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު 5.1.2
. ޝުޢޫރުތައް ދެނެގަތުން

.  ޮގފިހިމެނޭ ދާއިރާ އާއި ކޮންގްރެސްގައި ޮގފި ތަމްސީލުކުރުނ5.1.3ް 

 އެދުންތަކާ، ޝުޢޫރުތަކާއި ހިޔާލުތައް ޮގފީގެ މެންބަރުންގެގޮފި ،  ޕާޓިގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައ5.1.4ި
. ދެނެގަނެ، އެކަންކަން ޕާޓީގެ ދާޢިރާގެ ރައީސަށް ހުށަހެޅުން

ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އިސްލާހުކުރަން އެދޭ ކަންކަމާއި ގުޅިފައިވާ އި އެ ޮގފީގެ މެންބަރުނ5.1.5ާ
. މައްސަލަތައް ބަލާ ހޯދާ، އެމައްސަލަތައް ދާއިރާގެ ރައީސަށް ހުށަހެޅުން

. އެޮގތްޕެއް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ޕާޓީގެ މަޤްސަދުތަކާއި، އަމާޒުތަކާއި، އުޞޫލުތައް ކުރިއެރުވުން 5.1.6     

 .  ގޮފި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މެންބަރުން އިތުރުކުރުނ5.1.7ް     

 އެކިއެކި އިންތިހާބުތަކުގައި ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ޮގފި ގޮވައިގެން 5.1.8     
 .މަސައްކަތްކުރުން

ޕާޓީން ނުވަތަ ދާއިރާއިން ޮގތްޕައް ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި އަމާނާތްރެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި  5.1.9
 .އެތަކެއްޗަށް ޒިންމާދާރުވުން

 

 ނާއިބު ރައީސް 5.2

.  ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަމުން ގެންދަވާއިރު އެކަމަށް އެހީތެރިވުނ5.2.1ް 

 .އި އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ޮގފީގެ ޖަލްސާތަކާ ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ގޮވ5.2.2ަ 

.  މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ޮގފީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނ5.2.3ް 

.  މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނ5.2.4ް 

.  ޕާޓީއަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުނ5.2.5ް 



  ޮގ ިފ  ަޤ ާވ ިފ ުދ 

 

 ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި، ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމްކުރާ އަޙްލާޤީ މިންގަނޑުތައް 5.2.6
. ދެމެހެއްޓުން

 ގޮފީގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްކޮށް އޮންނަ މުހުލަތުގައި ރައީސަކު އިންތިހާބު ކުރެވެންދެން ރައީސް އަކު 5.2.7
 .އުފުލާ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން

.  އެގޮތްޕަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ނިޒާމެއް ރާވާ، ހިންގުނ5.2.8ް 

.  ގޮފީގެ ޖަލްސާތަކާ، އެހެނިހެން ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުނ5.2.9ް

 

 ބޭއްވުންޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީބައްދަލުވުމެއް . 6

ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދެ މެންބަރުންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ  ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ 6.1
ނުވަތަ ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ފޯނުން ވެސް ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް . ގޮތަކަށެވެ

 . ބޭއްވިދާނެއެވެ

 . ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވ6.2ެ

 

ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުން . 7

 ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ރައީސް ފިޔަވައި އެހެން މެންބަރުން ގޮފީގެ 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

 ޮގފީގެ ރައީސް އޭނާގެ ދަޢުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢުފާ ދޭނަމަ ލިޔުމަކުން އޭނާ އެކަން ހުށަހަޅާނީ ޕާޓީގެ 7.4
 .އެދާއިރާގެ ރައީސަށެވެ

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

 ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެމެންބަރަކު ޕާޓީގެ އެހެން ގުނަވަނެއްގެ މަޤާމަކަށް އިންތިހާބު ވެއްޖެނަމަ، އެއިރު ހުރި ޮގފީގެ 7.6
. މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭނެއެވެ
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ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުން . 8

 ގެ ތެރެއިން ޮގފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮވާލެވޭނީ ޮގފީގެ މެންބަރުކަނ8.1ް
.  މެންބަރުން، މިފަދަ ވޯޓަކަށް ގޮވާލުމުންނެވ15ެ

 ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ވަކި ކުރެވޭނީ ޮގފީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ ދެބައި 8.2
. މެންބަރުން ތާޢީދުކޮށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމުންނެވެ (3/2)

.  ލަފާގެ މަތިންނެވެއެކޮމެޓީގެމެދުވެރިކޮށް ދާއިރާގެ ހިންގާކޮމެޓީ  މިފަދަ ވޯޓެއް އިންތިޒާމް ކުރާނީ 8.3

މިޕާޓިން އެކިއެކި އިންތިހާބުތަކުގައި މި ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކާއި އިދުކޮޅަށް ނުވަތަ އެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް  8.4
ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުޒުރުވެރި ވެއްޖެނަމަ ދާއިރާގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އެކަން ކުރި މެންބަރަކު 

 .ޮގފީގެ ހިންގާކޮމެޓީން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

 

ޮގފީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޢަދަދު . 9

. އެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެގެންނެވެ (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) 2/1 ޮގފީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ޮގފީގެ މެންބަރުނެގެ 9.1

ބަދަލުގައި .  ޮގފީގެ މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި އެމެންބަރަކު އައްޔަންކުރާ ޕާޓީގެ އެހެން މެންބަރަކަށް ހާޒިރުވެވިދާނެއެވ9.2ެ
ހާޒިރުވާ މިފަދަ މެންބަރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ހިނދު، އެމީހާ އެއީ ކޮންފަރާތެއް ތަމްސީލްކުރާ މީހެއްކަން 

. އަންގުވައިދޭ ލިޔުމެއް ޖަލްސާގެ ރިޔާޞަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

 

ހުސްވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތިހާބު ކުރުން . 10

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީހަކު 30 ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  ހުސްވެއްޖެ ނަމަ، އެމަޤާމަށް 10.1
. އިންތިހާބުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ

 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކަންކަން ފާސްކުރުން . 11

. ގެ އަޤުލަބިއްޔަތެއް ލިބިގެންނެވެ (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) 2/1 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ ޖަލްސާގެ 11.1

 

ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓުދޭގޮތް . 12

މިނޫން ކަންކަމުގައި .  މެންބަރުންގެ ޮގފީގެ މަޤާމް ފުރާތަކަށް އިންތިހާބު ކުރުމުގައި ނަގަން ޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވ12.1ެ
 . އަޤްލަބިއްޔަތަކުން ފާސްކުރާޮގތެއްގެ މަތިންނެވ2/1ެވޯޓު ދޭނީ، ވޯޓަށް އެގޮވާ ޖަލްސާއެއްގެ 
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 މި ޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރުން. 13

 .މި ޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަންވާނީ މި ޤަވާއިދު ޤައުމީ މަޖްލީހުން ފާސްވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ 13.1

 . މި ޤަވާއިދުގެ ޮކޕީއެއް ކޮންމެ ޮގތްޕެއްގެ ރައީސަށް ލިބޭނެ ގޮތް ސެކެޓޭރިއެޓްއިން ހަދަންވާނެއެވ13.2ެ

މަސް ތެރޭގައި މި ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޮގފިތައް  (ތިން) 3 މި ޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން 13.3
 .އިންތިހާބު ކުރަންވާނެވެއެވެ

 ގައި ވާ ތާރީހުގެ ތެރޭގައި ނުބާއްވާ ޮގފިތައް 13.3 މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ގޮފިތަކުގެ އިންތިހާބު މި ޤަވާއިދުގެ 13.4
 .އިތުރު ނޯޓިސްއެއް ނުދީ އުވާލެވޭނެއެވެ

 

 


