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 ޓޭރިއަޓް ޤަވާއިދު ރެ ޕްރޮވިންސް ސެކް 

 

 . ނަން:1

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޕާޓީ އެކުލަވާލެވިގެންވާ  11މިއީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ 
 ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދެވެ.ޓޭރިއަޓް ކެޕްރޮވިންސް ސެގުނަންތަކުގެ ތެރެއިން ޕާޓިގެ 

ޑީޕީ ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ހިންގުމުގައި ޕްރޮވިންސް ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީ އިން ތައާރަފްކުރި ނިޒާމަކަށް ވާތީ އެމް
 ހިންގުމުގައިވެސް މިނިޒާމް ބޭނުން ކުރުމަށް ވަނީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގާވާއިދުގައި ހިމަނާފައވެ.

 

 ސެކެޓޭރިއަޓް ޕްރޮވިންސް . 1

ޕްރޮވިންސްތައް ބައިވެފައިއޮންނާނީ ޕާޓީން ކަޑައަޅާ ޕްރޮވިންސްތަކުގެ އަދަދުގެ މައްޗަށެވެ. ކޮންމެ ޕްރޮވިންސްއެއްގަިއ  1.1
 ހިމެނޭނީ ޕާޓީން ކަނޑައަޅާ އިދާރީ ދާއިރާތަކެކެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުތައް ބެލެވޭނީ ވަކި ޕްރޮވިންސްގެ ޮގތުގައެވެ.

 ފީސްތައް ހުންނަ ރަށްރަށް ކަނޑައަޅާނީ ޤައުމީ މަޖްލީހުންނެވެ.ޕްރޮވިންސް އޮ 1.1

 

 ޕްރޮވިންސް ސެކެޓޭރިއަޓް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް . 3

 ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. ޕްރޮވިންސްއެއްގައިވެސްޕާޓީގެ ކޮންމެ  3.1

 ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވަނީ  ޕްރޮވިންސް 3.1

 ރައީސް  3.1.1 

  ނާއިބު ރައީސް 3.1.1 

 އަހަރެވެ. 5މިގޮތުން އިންތިހާބު ކުރެވޭ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އުމުރަކީ  3.3

 

MDP



 ްޕޮރވްިންސ ެސެކޭޓިރައްޓ ަޤވާއިދ  
 

 ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން  ޕްރޮވިންސް . 4

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

ދުވަހުގެ މުއްދަތު  11ޢިއުލާންކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ މަޤާމް ފުރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްވެސް، މަދުވެގެން  4.1
 ދެވެންޖެހޭނެއެވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހަކު ކުރިމަތިލީ މަޤާމަކަށް އިންތިހާބުވުމަށް  ޕްރޮވިންސް 4.3
 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވެންޖެހޭނެއެވެ. 11ތާޢީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަދުވެގެން 

މީހުންގެ ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ހިމެނޭ  މަޤާމެއްގައިމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް، އެމީހަކު ކުރިމަތިލީ  4.4
 ލިސްޓެއް ލިބެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމެޓީންނެވެ. ނުވަތަ ޤައުމީ މަޖްލީހުން ޕާޓީގެ ސެކެޓޭރިއަޓްގެ އިންތިހާބު ބަލަހައްޓާނީ  ޕްރޮވިންސް 4.5
 އެކަން ހަވާލުކުރާ ބަޔެކެވެ.

 

 ގާކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލާ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތައް:. ޕްރޮވިންސް ހިން 5

 ޕާޓީގެ ސެކެޓޭރިއަޓްގެ މަޤާމެއް އަދާ ނުކުރާ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވުން  5.1

 ދާ ފަރާތަކަށް ނުވުން.އްޮގތަށް އެދަރަނި އަދާކުރަމުންއަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ޮއތްނަމަ ޙުކުމާއި އެ 5.1

 މްއިސްލާމްދީނުގެ ހައްދެއް ކަޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ އެކުށަށް ހުކު ޕާޓީގެ  5.3
 )ތިން( އަހަރުވެފައި ވުން. 3ތަންފީޒު ކުރިފަހުން 

ތަށް ފޭރިގަތްކަން ޝަރީއަތެރިކަން ކުޑަކުދިންނާއިމެދެ ބަދުއަހުލާޤީ އަމަލެއް ހިންގައި، ނުވަތަ މީހެއްގެ އިތްފަތް 5.4
 މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.ވާ ތުވެފައި ސާބި

 

 . ޕްރޮވިންސް ހިންގާކޮމެޓީގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ މައްސޫލިއްޔަތު 6

 ޕްރޮވިންސް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

 )ހ( ޕްރޮވިންސްގައި ޕާޓީ ބިނާކުރުން 

 ހިންގުން  ޕްރޮވިންސްގައި( ޤައުމީ މަޖިލިހުން ފާސްކުރާ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ށ)  

 .ޕާޓީގެ މަސްލަހަތުތަކަށް ކުރިއެރުން ލިބޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރުން. ދާއިރާތަކުގެ ޒިންމާއަށް ފުށުނާރާ ގޮތަށް (ނ)



 ްޕޮރވްިންސ ެސެކޭޓިރައްޓ ަޤވާއިދ  
 

 ( ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީގެ ޮއފީސްތަކާއި ހަރުގެތައް ބެލެހެއްޓުން.ރ)

 މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން. ( ޕްރޮވިންސްގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށްދޭ ފައިސާއާއިބ)

 ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިވުން. ދާއިރާތަކުންނިންމާ ނިންމުންތައް( ޅ)

 ( ޕާޓީގެ ޕޮރޮވިންސް ޮއފީސް ހިނގާގޮތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލުން.ކ)

ނާރާގޮތަށް ފުށު ( ދާއިރާ ވާދައާއި އަތޮޅު ވާދައަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި އެއްދާއިރާ އަނެއްދާއިރާގެ މަސްލަހަތައް ޢ)

 މަސައްކަތްކުރުން.

 

 ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  ޕްރޮވިންސް ސެކެޓޭރިއަޓް . 7

 ރައީސް  7.1

 ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.ހިންގާ ޕްރޮވިންސް ޖަލްސާތަކާ،  ޕްރޮވިންސް 7.1.1 

 ގެ ދާއިރާތަކުގެ ހިންޤާ ކޮމެޓީއަކާއި ބައްދަލުކުރުން.ޕްރޮވިންސްއެއްފަހަރު  މަހުން 4މަދުވެގެން  5.1.1

 ކޮންގްރެސްއާއި ދާއިރާއައި ޤައުމީ މަޖްލީހުގައި ޕްރޮވިންސް ތަމްސީލުކުރުން. 5.1.3 

އެދުންތަކާ، ޝުޢޫރުތަކާއި ހިޔާލުތައް  މެންބަރުންގެ ވިންސްގެޕޮރް، ކަނޑައެޅުމުގައިޕާޓިގެ ސިޔާސަތު  5.1.4
 ލީޑާޝިޕަށް ހުށަހެޅުން.ދެނެގަނެ، އެކަންކަން ޕާޓީގެ 

 ޕްރޮވިންސްގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ ޮއފީސްތަކާއި ހަރުގެ ތަކުގެ އެންމެ ޕްރޮވިންސް ރައީސަކީ  5.1.5
 އިސްފަރާތެވެ، މި ޮއފީސްތަކާއި ހަރުގެތަކަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ ޕޮރޮވިންސް ރައީސެވެ.

 ނާއިބު ރައީސް  5.1

  އެކަމަށް އެހީތެރިވުން. އިރުއަދާކުރަމުން ގެންދާރައީސްގެ ވާޖިބުތައް  5.1.1 

 

 ބޭއްވުން ހިންގާ ކޮމިޓީބައްދަލުވުމެއް  ޕްރޮވިންސް . 6

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދެ މެންބަރުންނަށްވެސް  ޕްރޮވިންސްހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ  ޕްރޮވިންސް 6.1
ހިންގާ  ޕްރޮވިންސްހިންގާ ކޮމެޓީ އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ފޯނުން ވެސް  ޕްރޮވިންސްބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ. ނުވަތަ 

 ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ. 

 ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. ޕްރޮވިންސް 6.1
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ރައީސްއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން  ޕްރޮވިންސްހިންގާ ކޮމިޓީގެ ރައީސް ފިޔަވައި އެހެން މެންބަރުން  ޕްރޮވިންސް 7.1
 ވިދާނެއެވެ.އިސްތިޢުފާ ދެ

ދަޢުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢުފާ ދޭން ހުށަހަޅާ މެންބަރަކު އޭނާގެ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުޮކށް ލިޔުމަކުން  7.1
 އަންގަންދެން މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދެމިހުންނަން ވާނެއެވެ.

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

ޤައުމީ ރައީސް އޭނާގެ ދަޢުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢުފާ ދޭނަމަ ލިޔުމަކުން އޭނާ އެކަން ހުށަހަޅާނީ  ޕްރޮވިންސް 7.4
 މަޖްލީހަށެވެ.

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

ހިންގާ ކޮމިޓީގެމެންބަރަކު ޕާޓީގެ އެހެން ގުނަވަނެއްގެ މަޤާމަކަށް އިންތިހާބު ވެއްޖެނަމަ، އެއިރު ހުރި  ޕްރޮވިންސް 7.6
 ވަކިވީއެވެ.މަޤާމުން  ރޮވިންސްޕް
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ދުވަހުގެ  45ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  ހުސްވެއްޖެ ނަމަ، އެމަޤާމަށް ޕްރޮވިންސް  11.1
 ތެރޭގައި މީހަކު އިންތިހާބޮުކށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

 


