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 ެއމް.ީޑ.ީޕ ޕިާލމްެންޓީރ ގްޫރޕުގެ ިހްނގާ ަޤވާިއދު 

 ަތއާަރފިާއ ަނން 

 MDPވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  36ޤަވާއިދުގެ ގެ އަސާސީ   (MDP)މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކުރަޓިކް ޕާޓީ މިޤަވާއިދަކީ  -1
 ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދެވެ.  MDPއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ 

 
ވަނަ މާއްދާގައިބުނާ ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  37ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ   MDPމިޤަވައިދުގެ މަގްސަދަކީ  -2

ޖިލީހުގައި ޓީގެ ސިޔާސަތު ރައްޔިތުންގެ މަޕާޓީގެ ޙިޔާލް ފާޅުކުރުމާއި ވޯޓް ދިނުމުގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތަށް ތަބައުވުމާއި، ޕާ
 އްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނޭ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމެވެ.ވަކިވަކީންނާއި ގްރޫޕެމިގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން  ދިފާއުކުރުމަށާއި

 
 ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ހިންޤާ ގަވާއިދެވެ.  MDP މި ޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ  -3

 
 ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު  

4- MDP  ެވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ގްރޫޕުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ މިގްރޫޕުން 38ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގ
 ލީޑަރެވެ. ގުރޫޕު ގެ ޕާލިމެންޓްރީ  MDPއާއްމުކޮށް ކިޔާނީ  ލީޑަރަށްމި ގްރޫޕްގެ  ލީޑަރެވެ.އިންތިހާބުކުރާ މި ގްރޫޕްގެ 

 

5- MDP  ީވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  38ޤަވާއިދުގެ  ގެ އަސާސMDP   ްޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރަށ
ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން  ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުން އިންތިޙާބު ގްރޫޕްގެ  އެ ން ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެގްރޫޕު

 ޕާލިމެންޓްރީ   MDPކިޔާނީ  ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންނަށް 2) ދޭއް( އެވެ. މި 2އަދަދަކީ  ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންގެކަނޑައަޅާ 
 ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރެވެ.

 
 ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ އަމީން އާންމު 

6- MDP     .ެޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގައި އިންތިހާބުކުރާ އަމީން އާންމަކާއި، އަމީން އާންމުގެ ނައިބެއް ހުންނަންވާނެއެވ
MDP     ުޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އިދާރީކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އަމީން އާންމ
 އެވެ. 
 

 ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ވިޕުން 

 ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި އެގްރޫޕުން އިންތިޙާބް ކުރާ  ވިޕުން ތިބެންވާނެއެވެ. -7
 ދު ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.ޕާލިމެންޓުރީ ގުރޫޕުގެ ވިޕުންގެ އަދަ -8

 މެންބަރަކަށް ވިޕެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. 11އެގޮތުން ކޮންމެ 
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 ޕާލިމެންޓުރީ ގުރޫޕގެ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމާއި ވަކި ކުރުން.
 

ޕީޖީ ގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ޕީޖީގެ އިންތިހާބީ މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިހާބުކުރާނީ  -9
މެދުގައި ޕީޖީ ގުރޫޕުގައި ބާއްވާ ސިއްރުވޯޓަކުންނެވެ. ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރ ޝިޕުގައި ހިމެނޭ، އިންތިހާބުކުރާ 

ސަބަބަކާއި ހުރެ ހުސްވެއްޖެނަމަ އެމަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޕާޓީގެ ވެބުސައިޓުގައި އެކަން  އެއްވެސް މަޤާމެއް އެއްވެސް 
 އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

  
ޕީޖީގެ އިންތިހާބީ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ އިންތިހާބު މީލާދީ ކޮންމެ  -11

ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އެ  ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބާއްވާ އިންތިހާބަށ28ްއަހަރެއްގެ މާރޗު މަހުގެ 
 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަން ވާނެއެވެ. 15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 1އަހަރެއްގެ މާރޗު މަހުގެ 

 
ގިނަވެގެން )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހެވެ. އަދި މި ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ އިންތިހާބުކުރާ މަޤާމުތަކުގެ މުއްދަތަކީ  -11

މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިހާބު ވުމާ ގުޅިގެން ޕާޓީގެ އިންތިހާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސް މިކަން ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕަށް 
 ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 
 .ޕީ.ޖީ ގެ އިންތިހާބު ބަލަހައްޓާނީ ޕާޓީގެ އިންތިހާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީންނެވެ -12

 
)ދިހަ( މެންބަރުން ސަބަބު  11ލީޑަރުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ މަދުވެގެން ޕީޖީގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ    -13

ބަޔާންޮކށް ޕީޖީގެ އަމީންއާންމަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މިގޮތުން  ހުށަހަޅޭ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަންނަ ތާރީޙުން 
)ދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެޖެންޑާ  11ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

އިތުބާރުނެތް ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ބެލެވޭނީ އެމައްސަލާގައި ނަގާ ވޯޓުގައި ހާޒިރުވެ  ގެކުރަންވާނެއެވެ.  ޕީޖީގެ ލީޑަރު 
ތް ކަމަށް ފާސްވުމުންނެވެ. ޕީޖީގެ ލީޑަރުގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން އިތުބާރުނެ

 ފާސްވެއްޖެނަމަ، އެހިނދުން ފެށިގެން ޕީޖީގެ ލީޑަރުގެ މަޤާމު ހުސްވީއެވެ.
 

އި ހުރި މީހެއްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަން އެފާރަތަކަށް ލިޔުމަކުން ޕީޖީގެ އެއްވެސް މަޤާމެއްގަ -14
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ. 3ގިނަވެގެން 

 

ޕީޖީގެ ލީޑަރު ފިޔަވާ އެހެން މަޤާމުތަކުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ޕީޖީއަށް ހުށަހެޅޭނީ މަދުވެގެން ޕީޖީގެ   -15
ތުބާރުނެތްކަމުގެ ފަސްމެންބަރުން ސަބަބު ބަޔާންޮކށް އަމީން އާންމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކުންނެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ އި

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ގޮތެއްނިންމުމަށް  5މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
 އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ.

 
މެންބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން ޕީޖީގެ ހުރިހާ މަޤާމުތަކުގައި ތިބިމީހުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނެގޭވޯޓުގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުދޭ  -16

 ފާސްވެއްޖެނަމަ އެމަޤާމުތަކުން އެފަރާތްތައް ވަކިވީއެވެ.
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 2ޕީޖީގެ އިންތިހާބީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފިނަމަ، ނުވަތަ މަޤާމުން ދުރުޮކށްފިނަމަ، ލަސްވެގެން  -17
 ންވާނެއެވެ. މީހަކު އިންތިހާބުކުރަ ހަފުތާ ތެރޭގައި އެމަޤާމަކަށް

 
ޕީޖީގެ މަޤާމެއް ހުސްވުމުން ބައި އިލެކުޝަންގައި އިންތިހާބުވާ ފަރާތް އެމަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނީ އެމަޤާމުގެ ބާކީ އޮތް  -18

 މުއްދަތަށެވެ.
 
 

 
 ޕާލިމެންޓުރީ ގުރޫޕުގެ ޖަލްސާތައް  

 
ޕާރލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ އޮފީހުގައެވެ. އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް  MDPޕީޖީގެ ބައްދަލުވުންތައް އާންމުގޮތެއްގައި ބާއްވާނީ   -19

ބޭއްވުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޕީޖީގެ  ޕީޖީ ޮއފީސް ނޫންތަނެއްގައި ޕީޖީގެ ބައްދަލުވުން  MDPބާއްވަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 
ޖީ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ޕީޖީ ގެ އަމީން އާންމު ޕީޖީ އިން ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށް ޕީ ލީޑަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގެ ޒަރިއްޔާއިން އަންގަންވާނެއެވެ.  SMSއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި، ޕީޖީ ގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށް މިކަން 
 އަދި ޕިޖީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 

އަމީންއާންމުއާއި  ،ނާއިވިޕްން ،ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންނާއި ،އިލީޑަރާކަނޑައަޅާނީ ޕީޖީގެ  ޕީޖީ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ -21
އަމީންއާންމުގެ ނައިބު ބައްދަލުކޮށް އެޖެންޑާ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އެޖެންޑާ 
 ކަނޑައަޅާފައި ވަނިޮކށް ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާކަމެއް އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޕީޖީ ލީޑަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
އަދި މީގެ  ޅޭނެއެވެ.ޕީޖީ ގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިދިނުމަށް އެދި  ކަންކަން ހުށަހެވެސް މެ މެމްބަރަކަށް ޕީޖީގެ ކޮން  -21

ލީހަށްވެސް ޕީޖީގެ އެޖެންޑާގައި ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިތިބޭއިރު ސަރުކާރަށާއި އަދި ވެއިތުރުން ޕާޓީ ސަރުކާރު ހިންގުމާއި ހަވާލު
 އެދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ހިމެނުމުގައި އިސްކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.ކަންކަން ހިމަނައިދިނުމަށް 

 
ޕީޖީގެ ބައްދަލުވުންތަކގައި ޕީޖީ މެމްބަރުންނަށް  އެމީހުންގެ ޙިޔާލާއި މަޝްވަރާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދިނުމަށް ޕީޖީގެ  -22

 ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ 
. 
ގައި، ސިއްރުގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ކަންކަން ސިއްރުގޮތުގައި، ހިފެއްހެއްޓުމަށް ޕީޖީ ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ޕީޖީ ބައްދަލުވުމު -23

 ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.
 

)ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި( އެވެ. ޕީޖީގެ ކަންކަން  ¼ޕީޖީ ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް އަކީ ޕީޖީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ  -24
 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.ޣުއަ  މެންބަރުންގެ  އި ހާޒިރުވެ ވޯޓް ގައި ބައިވެރިވިވާ ޖަލްސާއެއްގަ ނިންމާނީ ކޯރަމް ހަމަ
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 ޕުލައިން ކަޑައެޅުން ވި 
 

ތިރީގައި  ،ޕީޖީގެ ވިޕްލައިން ކަނޑައަޅާނީ ޕީޖީގެ ބައްދަލުވުމަށް ކަންކަން ހުށަހަޅައި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވިގެން -25
 ބަޔާންކުރާ ތިން ގޮތުންކުރެ ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ.

 : މިނިންންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާނެއެވެ.  ތުރީލައިން ވިޕު -26
: މިނިންނުމަކީ ޕީޖީން ބޮޑަށް އެގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ނިންންމުމަކަށްވާތީ، އެގޮތަކަށް   ޓޫލައިން ވިޕު -27

ޓު ދިނުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު އެއްގޮތަށް ވޯމާ މުލާކަންބޮޑު ވެގެންވާ ނިންމުމެކެވެ. މިނިންޢަމަލުކުރުން އައު
 ކުރިން ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް ، ނުވަތަ ޕީޖީ ލީޑަރަށް، އަންގާ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 
 އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ނިންމުމެކެވެ. : މިނިންމުމަކީ އެގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މެމްބަރުންނަށް ފުރީ ވިޕު -28

 
ލައިން ކުއްލިގޮތެއްގައި ހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ވިޕުލައިން އެއް ކުއްލި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅަންޖެޕީޖީގެ ވިޕު -29

ހާޒިރުވެ ތިބި ބަދަލުކުރާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޕީޖީ ގެ އިންތިހާބީ މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެވަގުތެއްގައި 
ހިނގައިފި ހާލަތެއްގައި ، ދެން އެންމެ ކަން މިހެންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބަޔަކު ، އެބަޔެއްގެ މަޝްވަރާމަތިން އެ

 ފުރަތަމަ ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ޕީޖީ ލީޑަރު އެކަން ޕީޖީ މެމްބަރުންނަށް ހާމަޮކށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 

ވިޕްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ކަންކަމަށް ޕީޖީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ތަބާޣުވެ އެޮގތަށް އަމަލު ލައިން  3ޕީޖީއިން  -31
 ކުރަންވާނެއެވެ.

 
އެކަން ކަމަށް އަންނަނިވި އުސޫލުން އަމަލު ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ ޕީޖީ ގުރޫޕުން ގައި އޮންނައިރު ޕާޓީ ވެރިކަމު 

 ކަންކަމެވެ.ކުރާނެ 
 

ޕާޓީ ވެރިކަމުގައި އޮންނައިރު، ސަރުކާރުން ޕީޖީ މެދުވެރިޮކށް ނުވަތަ ސަރުކާރުން ސީދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމުގައި  -31
ލައިން ވިޕެއްގެ ގޮތުގައި، އެކަމެއް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅިގޮތަށް  3މަޖިލީހުންނަގާ ވޯޓުގައި ޕީޖީގެ މެންބަރުން އަމަލުކުރާނީ 

 ށެވެ.ފާސްކުރުމަ
ސަރުކާރުން ޕީޖީ މެދުވެރިޮކށް ނުވަތަ ސީދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ނޫން ގޮތަކަށް  -32

އެޮގތަށް ނިންމޭނީ ޕީޖީގެ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ މެންބަރުންގެ ވޯޓުން  އަމަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ،ޕީޖީއިން 
 އެކަމެއް ފާސްވުމުންނެވެ.

 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 
 އޫލިއްޔަތު ލީޑަރުގެ މަސް  ގްރޫޕުގެ  ޕާލިމެންޓްރީ  -33
ފަރާތްތަކުގައި ނަގައި، މެންބަރުންގެ ބަރުންގެ އިމްތިއާޒަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ފަދަކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަން ކަމާއިބެހޭ މެން  .1

 ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުން.
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  20ބަރަކު އެއްވެސް ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީޖީގެ މަޝްވަރާ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މިޤަވާއިދުގެ މެން .2

 މަތިން އެކަމެއް ޕީޖީ މީޓިންގް ގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިދިނުން.
 ތައް ވިޕުން މެދުވެރޮިކށް ޕީޖީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން.ޕީޖީގެ ނިންމުން .3
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 ޕާޓީގެ އާންމު ޖަލްސާ ތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާނެ ޕީޖީ މެންބަރުން ކަނޑައެޅުން. .4
 ޕިޖީއިން ބައިނަލް ޢަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއި މުއާމަލާތްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން. .5
 ގެ ދަތުރުތަކުގައި ޕީޖީއިން ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.ޕާޓީ .6
ވިޕްލައިންއާއި ތަކުރާރުޮކށް ހިލާފް ވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޕާޓީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމާއި މެދު  .7

 ގޮތެއް  ނިންމުން.

 ގެ ލީޑަރު ގައި ޕީޖީގެ ލީޑަރު ނެތް ހާލަތެއްޕީޖީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޕީޖީ ލީޑަރަށް އެހީތެރިވުން އަދި ޕީޖީ  .8
 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

 
 
 އަމީން އާންމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  -34

 
 ބެލެހެއްޓުން.ޕީޖީގެ ލީޑަރުގެ  މަޝްވަރާގެ މަތިން ޕީޖީގެ ހުރިހާ އިދާރީކަންކަން  -1
ވަނަ 19ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަދައިން ޕީޖގެ ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމް ކުރުން އަދި މިޤަވާއިދުގެ 18މިޤަވާއިދުގެ  -2

 މާއްދާގައި ކަނޑައަލާފައިވާ ފަދައިން ޕީޖީގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ އެކުލަވާލުން.
 ހެއްޓުން.މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ ބެލެ -3

 
 
  ވިޕުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  -35

 
 ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނެރޭ ވިޕްލައިން މެންބަރުންނަށް އެންގުން -1
 ވިޕްލައިން ފޮލޯ ކުރޭތޯ ބެލުން. -2
 ވިޕްލައިން ފޮލޯނުޮކށްފިކަމަށްވާނަމަ ސަބަބު ހޯދުން. -3
އެކަން ޕާލިމެންޓްރި ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ  ގައިވާ ފަދަ ހާދިސާ އެއް ހިނގާފިކމަށްވާނަމަނަންބަރުވަނަ 3މާއްދާގެ ވަނަ  35 -4

 ޝިޕާ ހިސާބަށް ގެނައުން.
 ވިޕްލައިން ކަނޑއަޅަންޖެހޭ ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރޝިޕަށް މިކަމުގައި އެހީތެރިވުން. -5
 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާއިރު ފުލޯ ކޮންޓްރޯލްކުރުން. -6
ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު ތަކާއި އެއޮްގތަށް ހުރި ކަންތައްތޯ ބަލާ  މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަކީޕީޖިގެ މެންބަރުން  -7

ކަށަވަރުކުރުން. މިގޮތުން ޕާޓީގެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތް ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން 
 ނުވާނެއެވެ.

 ޮކށް ޕީޖީ ލީޑަރަށް ލަފާ ދިނުން.މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ދިރާސާ -8
މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވޭތޯ ބަލާ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަސް  -9

 މެންބަރުން އަމލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލާ އެކަން ޕީޖީ ލީޑަރަށް ރިޕޯޓުކުރުން.
 

 ޕީޖީ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  -36
 
 ޕީޖީގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުން  .1
 ޕާޓިގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފްނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތް ކުރުން. .2
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 އިސްލާހު އަދި ބިލު ، ޕިޖީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލަ، ކުއްލި މައްސަލަ، ޤަރާރު .3
 ހުށަނޭޅުން.

 ވުންޕު ލައިންއަށް ތަބާޢު ޕާޓިގެ ވި .4
 ޕީޖީގެ މައްސޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  އެންމެހާ ކަންކަންކުރުން.  .5
އަދި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ފުޅާ  ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން. މިގޮތުން ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގައި އޮންނަ އިރު .6

 ދާއިރާއެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.
ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިޮކށް ހިތާ ޕާޓީގެ މަސްލަހަތަށް ބުރޫ  MDPޕީޖީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް  .7

 އަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ޮކށްގެންނުވާނެއެވެ.
ރޫހެއްގައެވެ. އަދި އެއްވެސް މެންބަރަކު އަނެއް އި މެދު އަމަލުކުރަންވާނީ އެކުވެރި ޕީޖީގެ މެންބަރުން އެކަކު އަނެކަކާ .8

އެކަމެއް ހައްލު  ލީޑަރޝިޕުންހުށަހަޅާ ޕީޖީ  ލީޑަރޝިޕަށް ހިއްޖެނަމަ އެކަން ޕީޖީގެ މެންބަރަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެ
 ތެއްގައި އެކަން ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ޖެއްހިއްޖެ ހާލަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އެކަކު އަނެކަކާއި މެދު ހިތްހަމަނު

 ހައްލުކުރުމަށް ބާރު އަޅަންވާނެއެވެ.އެކަމެއް ތެރެއިން ލީޑަރޝިޕުގެ 

 
 ޤަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައުން.

 
މި ޤަވާއިދަށް އިސްލާހެއް ގެނައުމަށް ޕީޖިގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މެންބަރަށް ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މިފަދަ  -37

އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅާނީ ލިޔުމުން ޕީޖީގެ އަމީން އާންމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ޕީޖީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 
އެކަން އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނީ ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި 

ޕީޖީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުދޭ މެންބަރުންގެ އައްލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ކުރިއަށްގެންދަން ފާސްވެއްޖެނަމަ އެކަން ފުޅާ 
 އެކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. ގާ ވޯޓަކުންދާއިރާއެއްގައި ބަހުސްޮކށް  އެކަމަށްޓަކާ ނަ

 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 

ޕީޖީގެ އެއްވެސް ކަމަކާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް ޕީޖީގެ އަމިން އާންމަށް ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލައެއް  -38
 އެޖެންޑާ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

މީޑިއާއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ޕީޖީގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މީޑިއާ  ޕީޖީގެ ކަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި -39
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