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1.1
ކުދް

ޓުޒަގަމަ ބާބުދް ޓެފިސެދް ޔެވަދަ ބާބުސެ ޓުޒަގަމަ

 .1ޕާޓީސެ ދަދް

މާއްޔާއާ ހަމައަފް ދައްލު ޒަސަޅު

 2.1ކަފް
2.2

(ފ) އެމް.ޏީ.ޕީ ސެ އަމާޒުގަކާއިކ އުޞޫޑުގަކާއިކ

(ފ) އެމް.ޏީ.ޕީ ސެ އަމާޒުގަކާއިކ އުޞޫޑުގަކާއިކ

މަޤްޞަޔުގައް ކުޒިއެޒުވުމަފް ކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހާ

މަޤްޞަޔުގައް ޙާޞިޑުކުޒުމަފް ކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހާ

މަލައްކަގްގައް ކުޒުމުސެ ޙައްޤު އެމް.ޏީ.ޕީއަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.

ކަދްގައްގައްކ މިއަލާލީ ޤަވައިޔާ ގަޢާޒަޟްދުވާ
ހިދޔުކ ކުޒުމުސެ ޙައްޤު އެމް.ޏީ.ޕީއަފް
ޑިބިސެދްވެއެވެ.

3.1

 3.1ކުދް  3.5އަފް ދައްލު ޒަސަޅު

ކުދް
3.5

އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

3.6
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ބޭޒުސެ އެއްވެލް ޤައުމެއްސެ ލިޔާލީޕާޓީއަކާ ދުވަގަ

އެމްޏީޕީސެ ޙަޒަކާގްގައް ހިދްސާދީ ބޭޒުސެ

ބޭޒުސެ ދުޓޫޒުދް

ޖަމިއްޔާއަކާ ދުވަގަ ޖަމާޢަގަކާ ސުޅިޓައިވާކ އަޔި އެޓަޔަ

ދުޓޫޒުގަކުދް އެއްކިބާވެގިބެކ މިދިވަދްކަމާއި

އެއްކިބާވުދް

އެއްވެލް ޓަޒާގެއްސެ ދުޓޫޒެއް ޓޯޒާޓާދެސޮގަކަފް އެމް.ޏީ.ޕީއެއް

މުލްގަޤިއްޑުކަމުސެ މަގީ ގިބެސެދްދެވެ.

ހަޒަކާގްގެޒިއެއް ދުވާދެއެވެ.
4.1
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4.2

.15

ޕާޓީސެ އަމާޒުގަކާއިކ އުޞޫޑުގަކާއިކ މަޤްޞަޔުގައް ޤަބޫޑުކުޒާކ
ޒާއްޖޭސެ ޤާދޫދް ހުއްޔަ ކުޒާ ޢުމުޒު ހަމަވެޓައިވާ ހުޒިހާ
ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް ޕާޓީސެ މެމްބަޒުކަދް ވަދީ
ހުޅުވާޑެވިޓައެވެ.
4.2ސެ (ހ) އަޔި (ފ) ދައްލު ޒަސަޅު

މެދްބަޒު ކަމަފް ހުފައެޅުދް

(ދ) މެމްބަޒުކަދް ޤަބޫޑު ކުޒުމުސެ ބާޒު އޮދްދާދީ ޕާޓީސެ

އުދިކުޒުދް

ލެކްޒެޓޭޒިއެޓްސެ އަގްމަގީސައެވެ.

(ޒ)

މެމްބަޒުކަމަފް ހުފައެޅި ހުފައެޅުމެއް

(ދ) މެމްބަޒުކަމަފް ހުފައެޅި ހުފައެޅުމެއް

ސަބޫޑުދުކޮފްޓިދަމަކ މައްލަޑަ އިލްގިއުދާޓުކުޒުމަފް ސައުމީ

ސަބޫޑުދުކޮފްޓިދަމަކ މައްލަޑަ އިލްގިއުދާޓު

މަޖިޑީހަފް ހުފައެޅިޔާދެއެވެ .ސައުމީމަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާދިޔާ

ކުޒުމަފް ސައުމީ މަޖިޑީހަފް ހުފައެޅިޔާދެއެވެ .ސައުމީ

އަކީ ،މައްލަޑާސެ އެދްމެޓަހު ދިދްމުމެވެ.

މަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާދިޔާ އަކީ ،މައްލަޑާސެ

(ޒ) ބަޔަޑުސައި (ދ) އަފް ބަޔަޑުކޮފްޓައި

އެދްމެޓަހު ދިދްމުމެވެ.

އަސާސީ ގަވާއިދު
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އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް
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ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

4.3
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 4.3ސެ (ހ) އަޔި (ފ) ދައްލު ޒަސަޅު

ކޮދްމެ މެދްބަޒަކަފްވެލް ވާޖިބުވާކަދްގައްގަކަކީ:

(ދ) ކޮދްސްޒެލްއިދް ކަދޏައަޅާ އިޝްގިޒާކު މެޔުދުކެދޏި

(ދ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާ އިޝްގިޒާކު

ކޮދްސްޒެލްސެ ބަޔަޑުސައި ޤައުމީ މަޖިޑިލްކަމަފް

ޔެއްކުދް.

މެޔުދުކެދޏި ޔެއްކުދް.

ހެޔުމަފް

4.3ސެ (ޒ) އަޔި (ބ) ސެ ދައްލު ޒަސަޅު

4.3ސެ
(ޒ) އަޔި
(ބ)
4.4

4.5
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ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވާޢިޔާ އެއްސޮގަފް ޢަމަޑު ކުޒުމީ

ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވާޢިޔާ އެއްސޮގަފް ޢަމަޑު ކުޒުމީ

ޓިޔަވަޅު އެޅުމުސެ އިޚްގިޔާޒު ޕާޓީސެ ޓިޔަވަޅު އަޅާ

ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވައިޔާ

މެމްބަޒުދްސެ މައްޗަފް ޑާޒިމު ކަމެކެވެ .އަޔި އަލާލީ

މެމްބަޒުދްސެ މައްޗަފް ޑާޒިމު ކަމެކެވެ .އަޔި

ކޮމިޓީސެ ބަޔަޑުސައި ޕާޓީ އަފް ޔިދުދް

އެއްސޮގަފް ވޯޓުޔިދުމާއި

ޤަވާއިޔާ އެއްސޮގަފް ޢަމަޑު ދުކުޒާ މެމްބަޒުދްދާމެޔު ޓިޔަވަޅު

އަލާލީ ޤަވާއިޔާ އެއްސޮގަފް ޢަމަޑު ދުކުޒާ

ޢަމަޑުކުޒުދް

އެޅުމުސެ އިޚްގިޔާޒު ޕާޓީސެ ޓިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީއަފް

މެމްބަޒުދްދާމެޔު ޓިޔަވަޅު އެޅުމުސެ އިޚްގިޔާޒު

ޑިބިސެދްވެއެވެ.

ޕާޓީއަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.
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މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ ޝަޒުގުގަކުސެ މަގީދް ކޮދްމެ
މެދްބަޒަކަފްވެލް އަދްދަދިވި ކަދްކަމަފް ޙައްޤު
ޑިބިސެދްވެއެވެ.

އަސާސީ ގަވާއިދު
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އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ހ) ޕާޓީސެ ހުޒިހާ އިދްގިޚާބެއްސައި ވޯޓުޔިދުމުސެ ޙައްޤު

(ފ) ޕާޓީސެ މަޤާމުގަކަފް ކުޒިމަގިޑުމުސެ ޙައްޤުކ އަޔި ކުޒިމަގި

(ހ) ޕާޓީދް ކަދޏައަޅާ އުލޫޑުގަކުސެ މަގީދް ޕާޓީސެ

އެކި މެދްބަޒުދްދަފް ޚާއްޞަ އިދްގިޚާބުގައް

އިދްގިޚާބުގަކުސައި ވޯޓުޔިދުމުސެ ޙައްޤު

ހިމެދޭގީ (ޔާއިޒާކ ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕް)

ދައްލު ޒަސަޅު

ޑައިސެދް ހޮވިއްޖެދަމަ މަޤާމު އަޔާކުޒުމުސެ ޙައްޤު

(ދ) މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސައި ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްދަފް

(ދ) ޕާޓީދް ކަދޏައަޅާ އުލޫޑުގަކުސެ މަގީދް ޕާޓީސެ

ބައިވެޒިވެވޭދެކަމަފް ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ޕާޓީސެ ހުޒިހާ

މެދްބަޒުދްދަފް ބައިވެޒިވެވޭދެކަމަފް ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ

ބައްޔަޑުވުމަކާއި ޕްޒޮސްޒާމެއްސައި ބައިވެޒިވުމުސެ ޙައްޤު.

ޕާޓީސެ ހުޒިހާ ބައްޔަޑުވުމަކާއި ޕްޒޮސްޒާމެއްސައި
ބައިވެޒިވުމުސެ ޙައްޤު
އުދިކުޒުދް

4.6

 4.6ކުދް  4.8ކަފް އުދިކުޒަދް

ކުދް
 4.8ކަފް
4.9
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ޕާޓީސެ މެދްބަޒުކަދް ބާޠިޑްވާދީ:

(ހ) ޕާޓީސެ މެދްބަޒަކު އެމް.ޏީ.ޕީ ޓިޔަވާ އެހެދް

އަކުޒުސެ ޓަހު ޖުމްޑަ އުދިކުޒެވިޓައި .މެދްބަޒުކަދް

ބާގިޑްވުދް

(ހ) ޕާޓީސެ މެދްބަޒަކު އެމް.ޏީ.ޕީ ޓިޔަވާ އެހެދް ލިޔާލީ

ލިޔާލީ ޕާޓީއެއްސައި ބައިވެޒިވުދް އަޔި  /ދުވަގަ

ބާގިޑު ކުޒުމުސެ މައްލަޑަ ޑިޔެ ކިޔުމުދް އެދސެދް

ޕާޓީއެއްސައި ބައިވެޒިވުދް އަޔި/ދުވަގަ އެހެދް ލިޔާލީ

އެހެދް ލިޔާލީ ޕާޓީއެއްސައި ހަޒަކާގްގެޒި

ޖެހޭދެގީ

ޕާޓީއެއްސައި ހަޒަކާގްގެޒި ވުމުދްދެވެ .މިޓަޔަ ޙާޑަގެއްސައި

ވުމުދްދެވެ.

މެދްބަޒުކަދް އަމިއްޑައަފް ބާޠިޑް ވާދެއެވެ.
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ފ) މެދްބަޒުދްސެ ޑިލްޓާސުޅޭ ޑިޔެކިޔުދް ޓޮދުވުމަފް

ދައްޞު ޒަސަޅު

އެއިޒެއްސައި ކަދޏައެޅިޓައި ހުދްދަ ޕާޓީސެ އެޏްޒެހަފް
މެދްބަޒުކަމުދް ވަކިވުމަފް އެޔި މެދްބަޒަކު އިލްގިޢުޓާސެ
އެދްސުމެއް ޑިޔުމަކުދް އެދްސުމުދް.
4.10

 .20މެދްބަޒުކަމުދް

ޕާޓީސެ މެދްބަޒުކަމުދް ވަކިކުޒެވޭދީ:

(ހ) މެދްބަޒެއްސެ މެދްބަޒުކަމުސެ ލަބަބުދް ޕާޓީސެ

މަޖިޑީހުސެ ގިދްބައިކުޅަ ޔެބައިސެ އަޣުޑަބިއްޔަގުސެ

ވަކިކުޒުދް

(ހ) މެދްބަޒެއްސެ މެދްބަޒުކަމުސެ ލަބަބުދް ޕާޓީސެ

މަލްޑަހަގުގަކަފް އެކަފީސެދްދުވާ ސެއްޑުދް ޑިބޭކަމަފް

ބަޔަޑުސައި މަޖިޑީހުސެ ޖުމްޑަ މެދްބަޒުދްސެ

މަލްޑަހަގުގަކަފް އެކަފީސެދްދުވާ ސެއްޑުދް ޑިބޭކަމަފް ޤައުމީ

ޤައުމީ މަޖިޑީހުދްކ މަޖިޑީހުސެ ޖުމްޑަ މެދްބަޒުދްސެ

ޔެބައިކުޅަ އެއްބައި އަޣުޑަބިއްޔަގަފް ބަޔަޑުކުޒުދް.

މަޖިޑީހުދް ،މަޖިޑީހުސެ ގިދްބައިކުޅަ ޔެބައިސެ އަޣުޑަބިއްޔަގަކުދް

ޔެބައިކުޅަ އެއްބައި އަޣުޑަބިއްޔަގަކުދް ކަދޏައެޅުދް.

ކަދޏައެޅުދް .މިޓަޔަ ކަދޏައެޅުމެއް ކަދޏައެޅޭދީކ ވަކިކުޒަދް

މިޓަޔަ ކަދޏައެޅުމެއް ކަދޏައެޅޭދީކ ވަކިކުޒަދް

ހުފައެޅޭ ލަބަބުގައް ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޑިޔުމަކުދް މެދްބަޒަފް

ހުފައެޅޭ ލަބަބުގައް ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޑިޔުމަކުދް

އަދްސާ މެދްބަޒުސެ ޓަޒާގުދް ކަމާމެޔު ޓާޏުކިޔުމަފް

މެދްބަޒަފް އަދްސާ މެދްބަޒުސެ ޓަޒާގުދް ކަމާމެޔު

އިދްލާޓުވެޒި ޓުޒުޞަގެއް ޔިދުމަފްޓަހުސައެވެ .މިޓަޔަ

ޓާޏުކިޔުމަފް އިދްލާޓުވެޒި ޓުޒުޞަގެއް

ހުފައެޅުމެއްސެ ޒައްޔުސައި މަޖިޑީހަފް ޓޮދުވާ ޑިޔުމަކުދް ދުވަގަ

ޔިދުމަފްޓަހުސައެވެ .މިޓަޔަ ހުފައެޅުމެއްސެ ޒައްޔުސައި

ޚުޔު ޝަޚްޞީސޮގުދް މަޖިޑީހުސެ ކުޒިމައްޗަފް ޙާޟިޒުވެ

މަޖިޑީހަފް ޓޮދުވާ ޑިޔުމަކުދް ދުވަގަ ޚުޔު

އެމެދްބަޒަކަފް ޖަވާބުޔާޒީ ވެވިޔާދެއެވެ .މިއަފްޓަހު ޤައުމީ

ޝަޚްޞީސޮގުދް މަޖިޑީހުސެ ކުޒިމައްޗަފް ޙާޟިޒުވެ

މަޖިޑީހަފް ސޮގެއްދިދްމޭދީކ މެދްބަޒު ޑިޔުމުދް ޓާޅުކުޒި

އެމެދްބަޒަކަފް ޖަވާބުޔާޒީ ވެވިޔާދެއެވެ .މިއަފްޓަހު

ޖަވާބުސެ މައްޗަފް ދުވަގަ އަދސަބަހުދްޔިދް ޖަވާބުސެ މައްޗަފް

ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް ސޮގެއްދިދްމޭދީކ މެދްބަޒު

ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޚިޔާޑު ބަޔަޑު ކުޒުމަފްޓަހު އޭސެ ޒައްޔު

ޑިޔުމުދް ޓާޅުކުޒި ޖަވާބުސެ މައްޗަފް ދުވަގަ

މެދްބަޒަފް ހުފައެޅުމަފް ޓަހުސައެވެ.

އަދސަބަހުދްޔިދް ޖަވާބުސެ މައްޗަފް ޤައުމީ
މަޖިޑީހުދް ޚިޔާޑު ބަޔަޑު ކުޒުމަފްޓަހު އޭސެ ޒައްޔު
މެދްބަޒަފް ހުފައެޅުމަފް ޓަހުސައެވެ.

އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

4.11

މި މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ  4.10ސެ ޔަފުދް ވަކިކުޒެވޭ

(ފ) މިމާއްޔާސެ (ހ) ސެ ޔަފުދް ވަކިކުޒެވޭ ކޮދްމެ

ކޮދްމެ މެދްބަޒަކަފްވެލް މައްލަޑަ އިލްގިއުދާޓުސެ މަޖިޑީހަފް

މެދްބަޒަކަފްވެލް މައްލަޑަ އިލްގިއުދާޓުސެ

އިލްގިއުދާޓު ކޮފްޔިދުމަފް ހުފައެޅުމުސެ ޙައްޤު ޑިބިސެދްވެއެވެ.

މަޖިޑީހަފް އިލްގިއުދާޓު ކޮފްޔިދުމަފް ހުފައެޅުމުސެ

އިލްގިއުދާޓުސެ އަޏުއެހުދް ބޭއްވެދްޔެދް މެދްބަޒު ހުދްދާދީކ

ޙައްޤު ޑިބިސެދްވެއެވެ .އިލްގިއުދާޓުސެ އަޏުއެހުދް

އޭދާސެ މެދްބަޒުކަދް ހިޓެހެއްޓިޓައެވެ.

ބޭއްވެދްޔެދް މެދްބަޒު ހުދްދާދީކ އޭދާސެ

ޙަވާޑާ ޔީޓައިވާ މާއްޔާސެ ދަދްބަޒު ބަޔަޑުކުޒުދް

މެދްބަޒުކަދް ހިޓެހެއްޓިޓައެވެ.
ޕާޓީދް މެމްބަޒަކު ވަކި ކުޒަދް ކަދޏައަޅާ ކަދޏައެޅުދްގަކަފް

4.12

ދައްލު ޒަސަޅު

ޕާޓީސެ ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދް ޢަމަޑު ކުޒަދްޖެހޭދެއެވެ.

5.1

.21

ޕާޓީސައި އެކުޑެވޭ ސުދަދްގަކަކީ:

ޕާޓީސައި އެކުޑެވޭ ސުދަދްގަކަކީ:

ޕާޓީސެ މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީއާއި

ޕާޓީސެ ސުދަދްގައް

(ހ) ކޮދްސްޒެލް

(ހ) ކޮދްސްޒެލް

މެދްބަޝިޕާއި ކެމްޕޭދް ކޮމިޓީއާއި އަދްހެދުދްސެ

(ފ) ޤައުމީ މަޖިޑިލް

(ފ) ޤައުމީ މަޖިޑިލް

ޒޫޙާއި ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒާއި ޕްޒޮވިދްލް

(ދ) ސައުމީ ހިދްސާކޮމެޓީ

(ދ) ސައުމީ ހިދްސާ ކޮމެޓީ

ލެކްޒެޓޭޒިއެޓް މި  5ސުދަދް އިގުޒުކުޒުދް

(ޒ) ޕާޓީސެ ކެބިދެޓް

(ޒ) ޕާޑިމެދްޓްޒީ ސްޒޫޕް

(ބ) ޕާޑިމެދްޓްޒީ ސްޒޫޕް

(ބ) މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީ

(ޅ) އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް

(ޅ) މެދްބަޝިޕާއި ކެމްޕޭދް ކޮމިޓީ

(ކ) ލެކެޒެޓޭޒިއެޓް

(ކ) އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙް

(އ) ޔާއިޒާގައް

(އ) ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒު

(ވ) ސޮޓިގައް

(ވ) އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް

އަޔި ޕާޓީސެ ކެބިދެޓް އުވާޑުދް

(މ) ލެކެޒެޓޭޒިއެޓް
(ޓ) ޕްޒޮވިދްލް ލެކްޒެޓޭޒިއެޓްގައް
އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް
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މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ޔ) ޔާއިޒާގައް
(ގ) ސޮޓިގައް

5.1.1

 .22ޤަވައިޔު ހެޔުދް

ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވާއިޔާ ޚިޑާޓު ދުވާސޮގަފް ޕާޓީސެ ގަޓާގު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ސުދަދްގަކުސެ ހިދްސާ ޤަވާއިޔު އެސުދަވަދެއްސެ މެދްބަޒުދް
އެކުޑަވާޑާދްޖެހޭދެއެވެ.
5.2

5.2.1

ކޮދްސްޒެލް

.23

ޕާޓީސެ އެދްމެއިލް ސުދަދަކީކ ކޮދްސްޒެލްއެވެ.

ކޮދްސްޒެލް

ކޮދްސްޒެލްސައި އެކުޑެވެދީ:

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީއަކަފް ބަޔަޑުކުޒުދް

ދައްޞު ޒަސަޅު

(ހ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް.
(ފ) މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީއާއިކ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

މެމްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީސެ ހުޒިހާ
މެދްބަޒުދް
(ޒ) ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ ހުޒިހާ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

މެދްބަޒުދް
(ފ)
(ދ)

އަސާސީ ގަވާއިދު

ޔާއިޒާގަކުސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީގަކުސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް( .ބ) ޕްޒޮވިދްލް ގަކުސެ ޒައީލުދްދާއި ދައިބު
ކޮދްސްޒެލްސައި ބައިވެޒިވެވޭދީ ކޮދްމެ ސޮގްޕެއްސެ
ޒައީލުދް
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ޒައީލް އާއި އަޔި އެސޮގްޕެއްސައި ހިމެދޭ ކޮދްމެ 100

(ޅ) ޔާއިޒާގަކުސެ ޒައީލުދްދާއި ދައިބު ޒައީލުދް

މެދްބަޒަކަފް އެއްމަދްޔޫބެވެ.

(ކ) ކޮދްމެ ސޮގްޕެއްސެ ޒައީލް

(ޒ) މަސުބޫޑު އުޒުޒަކާހުޒެ ސޮޓީސެ ޒައީލްއަފް

(އ) މަސުބޫޑު އުޒުޒަކާހުޒެ ސޮޓީސެ ޒައީލްއަފް

ކޮދްސްޒެލްއަފް ވަޏައިސަގުމަފް އުޒުޒުވެޒިވާދަމަ ސޮޓީސެ

ކޮދްސްޒެލްއަފް ހާޒިޒުވުމަފް އުޒުޒުވެޒިވާދަމަ

ދާއިބުޒައީލް.

ސޮޓީސެ ދާއިބު ޒައީލް.
(ވ) ޕާޓީއަފް ދިލްބަގްވާ ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑަޒުދް
(މ) ޕާޓީއަފް ދިލްބަގްވާ ވަޒީޒުދް
(ޓ) އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑީހުސެ ހުޒިހާ
މެދްބަޒުދް
(ޔ) އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ ހުޒިހާ
މެދްބަޒުދް

5.2.2

 .24ކޮދްސްޒެލް ބޭއްވުދް

5.2.3

 .25ކޮދްސްޒެލްސެ ޒިދްމާ

ކޮދްސްޒެލް ބައްޔަޑުވާދީ ކޮދްމެ  5އަހަޒުދް ގިދްޓަހަޒުއެވެ.

ކޮދްސްޒެލް ބައްޔަޑުވާދީ ކޮދްމެ  5އަހަޒަކު އެއް

ކޮދްސްޒެލްއެއްއް ބޭއްވުމުސެ ޚަޒަޔާއި

ދަމަވެލް މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ ޝަޒްޠުގަކުސެ މަގިދް

ޓަހަޒުއެވެ .ދަމަވެލް މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ

ޑޮޖިލްޓިކްލް އުދޔަސޫކަމުދް ކޮދްމެ  5އަހަޒަކު

ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔަޔާޚިޑާޓް ޖަޑްލާއެއް ކޮދްމެ

ޝަޒްޠުގަކުސެ މަގިދް ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔައާޚިޑާޓް

އެއް ޓަހަޒު ބޭއްވުމަފް ޓެދްދާގީ.

ވަސުގެއްސައިވެލް ބޭއްވިޔާދެއެވެ.

ޖަޑްލާއެއް ކޮދްމެ ވަސުގެއްސައިވެލް
ބޭއްވިޔާދެއެވެ.

އަސާސީ ގަވާއިދު

ކޮދްސްޒެލްސެ ޒިދްމާ އަކީ:
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ހ) ކުޒިއަފް އޮގް ޓަލް އަހަޒު ޔުވަހަފް ޤައުމީ

އުދިކުޒުދް

މަޖިޑިލްއަފް ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް  15މެދްބަޒުދް

 77އަފް ޔާއިޒާއފް ބަޔަޑުވެޓައިވާގީ ސައުމީ
މަޖިޑީހުސައި މި  15މެދްބަޒުދް ދުގިބުދް

ހޮވުދް.
(ފ)

ޕާޓީސެ ލިޔާލަގުގައް އެކަފައެޅުދް.

(ހ) ޕާޓީސެ ލިޔާލަގުގައް އެކަފައެޅުދް.

(ދ)

މި އަލާލީ ޤަވާއިޔު އިޞްޑާޙް ކުޒުދް.

(ފ) މި އަލާލީ ޤަވާއިޔު އިޞްޑާޙް ކުޒުދް.

(ޒ)

މި އަލާލީ ޤަވާޢިޔުސައި ކަދޏައެޅިޓައި އޮދްދަ

(ދ) މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސައި ކަދޏައެޅިޓައި

ސޮގުސެ މަގިދް ޕާޓީ އުވާޑުދް.

އޮދްދަ ސޮގުސެ މަގިދް ޕާޓީ އުވާޑުދް.
(ޒ) ޕާޓީސެ ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) އާއި

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ) އިދްގިޚާބު ކުޒުދް

 5.3.3ސެ (ބ) އަޔި (ޅ)

ދައްލު ޒަސަޅު

ދައްލު ޒަސަޅު

(ކ) ކޮދްސްޒެލްސައި ބައިވެޒިވާ ޕާޓީސެ ޔާއިޒާގަކުސެ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

ޒައީލުދްސެ ގެޒެއިދް  06ޒައީލުދް ޤައުމީ ހިދްސާ
ކޮމެޓީއަފް ހޮވުދް

އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

5.2.4

 .26ކޮދްސްޒެލްއަފް

ކޮދްސްޒެލްސެ ބައްޔަޑުވުމެއް ބޭއްވޭކަމުސެ އެދްސުމެއްކ

(ހ) ކޮދްސްޒެލްސެ ބައްޔަޑުވުމެއް ބޭއްވޭކަމުސެ

ކިޔުދް

ބައްޔަޑުވުމަފް ޙާޒިޒުވުދް ޙައްޤު ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްދަފާއި

އެދްސުމެއްކ ބައްޔަޑުވުމަފް ޙާޒިޒުވުދް ޙައްޤު ހުޒިހާ

ޕާޓީސެ ހުޒިހާ ސޮޓިގަކަފް ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޓޮދުވާދެއެވެ.

މެދްބަޒުދްދަފާއި ޕާޓީސެ ހުޒިހާ ސޮޓިގަކަފް ޤައުމީ

ބައްޔަޑުވާދް ހަމަޖެހިޓައިވާ ގާޒީޚްސެ އެދްމެ މަޔުވެސެދް

މަޖިޑީހުދް ޓޮދުވާދެއެވެ .ބައްޔަޑުވާދް

ޔެމަލްޔުވަލް ކުޒިދް މިއެދްސުދް އަދްސާދެއެވެ .ކޮދްސްޒެލް

ހަމަޖެހިޓައިވާ ގާޒީޚްސެ އެދްމެ މަޔުވެސެދް

ބާއްވާ ގާޒީޚްސެ ޓަދަޒަޔުވަލް ކުޒިދް އެޖެދްޏާ އާދްމުކޮފް

ޔެމަލްޔުވަލް ކުޒިދް މިއެދްސުދް އަދްސާދެއެވެ.

އިޢުޑާދު ކުޒަދްވާދެއެވެ.

ކޮދްސްޒެލް ބާއްވާ ގާޒީޚްސެ ޓަދަޒަޔުވަލް ކުޒިދް
އެޖެދްޏާ އާދްމުކޮފް އިޢުޑާދު ކުޒަދްވާދެއެވެ.
(ފ) ޕާޓީސެ ލެކެޓޭޒިއެޓްސައި ޒަޖިލްޓަޒީކޮފްޓައިވާ
މެދްބަޒުދްސެ ޓޯދު ދަދްބަޒުގައްކުޒެދް
ބައްޔަޑުވުމަފް ޙާޒިޒުވުދް ޙައްޤު މެދްބަޒުދްސެ ޓޯދު
ދަދްބަޒުގަކަފް މެލެޖް ޓޮދުވުމުދްކ މިމާއްޔާސެ
(ހ) ސައި ބަޔާދްކުޒާ އެދްސުދް އެދްސުދީކަމަފް
ބެޑެވޭދެއެވެ.

5.2.5

 .27އާޔައާޚިޑާޓު

ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔަޔާޚިޑާޓު ބައްޔަޑުވުމަކަފް ސޮވޭދީ:

ކޮދްސްޒެލް

(ހ)

އަސާސީ ގަވާއިދު

ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް.

ޞަފުޙާ  63ގެ 11

މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ފ)

ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް މިޓަޔަ އެއްވުމަކަފްސޮވޭދީކ

އުދިކުޒުދް

ބައްޔަޑުވުމަފް ޙާޟިޒުވުދް ޙައްޤު ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްސެ
މަޔުވެސެދް  1/3މެދްބަޒުދް މިޓަޔަ އެއްވުމަކަފް އެޔި އަމީދް
އާއްމަފް ޑިޔުމުދް ހުފަހެޅުމުދްދެވެ .ދުވަގަ
(ދ)

5.2.6

ސޮޓިގަކުސެ ހިދްސާކޮމެޓީ ގަކުސެ އެދްމެ މަޔުވެސެދް

(ފ) ޕާޓީސެ ސޮޓިގަކުސެ ގެޒެއިދް އެދްމެ މަޔުވެސެދް

 2/3ކޮމިޓީއިދް މިޓަޔަ އެއްވުމަކަފް އެޔި އަމީދް އާއްމަފް

 1/3ސޮޓިދް މިޓަޔަ އެއްވުމަކަފް އެޔި އަމީދް

ޑިޔުމުދް ހުފައެޅުމުދްދެވެ.

އާއްމަފް ޑިޔުމުދް ހުފައެޅުމުދްދެވެ.

 .28އާޔައާޚިޑާޓް

ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔަޔާޚިޑާޓު ބައްޔަޑުވުމެއް ބޭއްވޭދެކަމުސެ

ދައްލު ޒަސަޅު

ކޮދްސްޒެލްއަފް ކިޔުދް

އެދްސުމެއްކ ބައްޔަޑުވުމަފް ޙާޟިޒުވުދް ޙައްޤު ހުޒިހާ

 2/3ސެ ބަޔަޑުސައި  1/3ކަމަފް ހަމަޖެއްލުދް

މެދްބަޒުދްދަފާއިކ ޕާޓީސެ ހުޒިހާ ސޮޓިގަކަފް ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް
ޓޮދުވާދެއެވެ .ބައްޔަޑުވާދް ހަމަޖެހިޓައިވާ ގާޒީޚްސެ
މަޔުވެސެދް  1މަލްޔުވަލް ކުޒިދް މިއެދްސުދް އަދްސާދެއެވެ.
5.2.7

 .29ޤާދޫދީ ޢަޔަޔު

ކޮދްސްޒެލް ބައްޔަޑުވުމުސެ ޤާދޫދީ ޢަޔަޔަކީ ކޮދްސްޒެލްއަފް

ކޮދްސްޒެލް ބައްޔަޑުވުމުސެ ޤާދޫދީ ޢަޔަޔަކީ

ހާޒިޒުވުމުސެ ޝަޒުޠުޓުޒިހަމަވާ މެމްބަޒުދްސެ ½

ކޮދްސްޒެލްއަފް ހާޒިޒުވުމުސެ ޝަޒުޠުޓުޒިހަމަވާ

(ޔެބައިކުޅައެއްބައި) އަފްވުޒެ އެއްމެމްބަޒު އިގުޒުވާ

މެމްބަޒުދްސެ ¼ (ހަގަޒުބައިކުޅަ އެއްބައި) އަފްވުޒެ

ޤާދޫދީ އަޔަޔު ½ ދް ¼ ފް ބަޔަޑުކޮފްޓައި

އަޔަޔެކެވެ .ބައްޔަޑުވުދް ޓެފޭގާ  1ސަޏިއިޒުވާއިޒުވެލް ޤާދޫދީ އެއްމެމްބަޒު އިގުޒުވާ އަޔަޔެކެވެ .ބައްޔަޑުވުދް

އަސާސީ ގަވާއިދު

އަޔަޔު ހަމަދުވެއްޖެދަމަކ ބައްޔަޑުވުދް ކުޒިއަފް ސެދްޔެވޭދީކ

ޓެފޭގާ  1ސަޏިއިޒުވާއިޒުވެލް ޤާދޫދީ އަޔަޔު

ކަދޏައަޅާ ކަދޏައެޅުދްގައް ޓާލްކުޒަދްކ ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ

ހަމަދުވެއްޖެދަމަކ ބައްޔަޑުވުދް ކުޒިއަފް

ސޮވާޑުމަފް ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔަޔާޚިޑާޓު ބައްޔަޑުވުމެއް

ސެދްޔެވޭދީކ ކަދޏައަޅާ ކަދޏައެޅުދްގައް

ބޭއްވޭދެކަމުސެ ޝަޒްޠުސެ މަގިދްދެވެ .ޤާދޫދީ އަޔަޔު ހަމަދުވި

ޓާލްކުޒަދްކ ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ސޮވާޑުމަފް
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ކޮދްސްޒެލް ބޭއްވުދު ޔުވަހުދްޓެފިސެދް  6މަލްޔުވަލް

ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔަޔާޚިޑާޓު ބައްޔަޑުވުމެއް

ޓާއިގުވުމުސެ ކުޒިދް ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔަޔާޚިޑާޓު ބައްޔަޑުވުމެއް

ބޭއްވޭދެކަމުސެ ޝަޒްޠުސެ މަގިދްދެވެ .ޤާދޫދީ

ބާއްވަދްޖެހޭދެއެވެ.

އަޔަޔު ހަމަދުވި ކޮދްސްޒެލް ބޭއްވުދު
ޔުވަހުދްޓެފިސެދް  6މަލްޔުވަލް ޓާއިގުވުމުސެ
ކުޒިދް ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔަޔާޚިޑާޓު ބައްޔަޑުވުމެއް
ބާއްވަދްޖެހޭދެއެވެ.

ޔާއިޒާގަކުސައި ހިދސަމުދްޔާ ވަސުގީ ކޮމިޓީގަކަފް ޕާޓީސެ

އުދިކުޒުދް

އިޓްގިގާޙީ ކޮދްސްޒެލް ބޭއްވުމަފް ސޮވާޑުމުސެބާޒު
އޮދްދާދެއެވެ.
5.4

5.4.1

ޤައުމީ މަޖިޑިލް:

 30ޤައުމީ މަޖިޑިލް

އަސާސީ ގަވާއިދު

ޤައުމީ މަޖުޑިލްސެ ޒިދްމާގަކަކީ:

(ހ) ޕާޓީސެ ވަކި ސުދަދަކާ ހަވާޑުކޮފްޓައި ދުވާ ކަދްކަދް

(ހ) ޕާޓީސެ ވަކި ސުދަދަކާ ހަވާޑުކޮފްޓައި ދުވާ

ހިދްސުމާއިކ

ކަދްކަދް ހިދްސުދް.
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ފ) ޗެޔާޕާލަދްސެ ދައިބުދް ޓިޔަވައިކ ޕާޓީސެ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދްދާއި
މެމްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދް ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދް
ހޮވުދް
(ދ) ޔެ ކޮދްސްޒެލް ބައްޔަޑުވުމުސެ ޔެމެޔުސައި

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

ސެދްޔެވޭ ޕާޓީސެ ޕްޒޮސްޒާމްގައް ޔާދުޔާސޮގްބަޑާ
ޕާޓީސެ ލިޔާލަގަފް ސެދްދަދްޖެހޭ އިޞްޑާޙުގައް
ސެދައުދް.
(ޒ) ޕާޓީސެ އޮޏިޓް ޒިޕޯޓްގައް ހުފައަޅާކ މާޑީ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

ބަޔާދްގައް ޓާލްކުޒުދް.

(ފ) ޕާޓީސެ ލެކެޒެޓޭޒިއެޓާއިކ އެހެދިހެދް ޔާއިމީ ކޮމިޓީގައް

އުދިކުޒުދް

އައްޔަދްކުޒުމާއިކ
(ދ) ޕާޓީސެ ކެބިދެޓް ގަޞްޔީޤުކުޒުދް.
(ބ) ކޮދްސްޒެލްސެ ބާޒުގަކަފް ޓުފުދާޒާސޮގުދްކ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

ޕާޓީސެ މަލްޑަހަގު ގަކަފް ކުޒިއެޒުދް ޑިބޭ ހުޒިހާ
ކަމެއްކުޒުދް.

އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ޅ) ޕާޓީސެ ޗެއަޒޕާޒލަދް ދުވަގަ ޗެއާޕާލަދްސެ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

ދައިބަކާ މެޔު ޕާޓީސެ މެމްބަޒުދް ހިގްހަމަ
ދުޖެހިސެދް މައްލަޑައެއް ހުފަހަޅައިޓިދަމަ އެކަމާމެޔު
ބަހުލް ކޮފް ޕާޓީސެ ޑީޏަޒޝިޕާމެޔު އިގުބާޒުއޮގްގޯ
ބެޑުދް.
(ކ) ޕާޓީސެ ޗެއަޒޕާޒލަދް ދުވަގަ ޗެއާޕާލަދްސެ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

ދައިބަކާ މެޔު އިގުބާޒުދެގްކަމަފް ޓާލްވެއްޖެދަމަކ
މިއަލާލީ ޤަވާޢިޔުސައި ކަދޏައެޅި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ
ސޮގުސެމަގިދް އިދްގިޚާބު ބާއްވައި އެމަޤާމަކަފް މީހަކު
ހޮވާދީއެވެ.
(އ) އިލްގިއުޓާ ޔިދުމުސެ ލަބަބުދް ދުވަގަ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

މަޒުވުމުސެ ލަބަބުދް ދުވަގަ އެހެދިހެދް
ލަބަބަކާހުޒެ ކޮދްސްޒެލްއިދް ހޮވި ޕާޓީސެ
މަސާމްޓުޒާއެއް ހުލްވެޓައިވާދަމަކ ޔެދް އަދްދަ
ކޮދްސްޒެލްއަކާ ހަމައަފް އެ މަސާމަފް މީހުދް
ހޮވުދް.
(ވ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ބައްޔަޑުވުމެއް ކޮދްމެ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

މީޑާޔީ ( 02ޔެ) މަހަކުދް ( 01އެއް) ޓަހަޒު
ބާއްވަދް ވާދެއެވެ .މި ބައްޔަޑުވުމަފް ކިޔާދީ ޤައުމީ
މަޖިޑީހުސެ އާދްމު ބައްޔަޑުވުމެވެ .މި ބައްޔަޑުވުދް
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ކޮދްމެ މަހަކު އޮދްދާދެ ގާޒީޚެއް ލެކްޒެޓޭޒިއެޓުދް
އާދްމުކޮދް އިޢުޑާދް ކުޒެވިޔާދެއެވެ.

(މ) ކުއްޑިއަކަފް ޔިމާވާ މުހިއްމު ކަމަކާއި ސުޅިސެދް އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް
ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ޚާއްޞަ ބައްޔަޑުވުމެއް
ބޭއްވިޔާދެއެވެ.
(ޓ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ އާދްމު ބައްޔަޑުވުދްގަކާއި

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

ޚާއްޞަ ބައްޔަޑުވުދްގަކުދް ކުޒާދެ ކަދްގައްގައް
ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ޤަވާޢިޔުސައި
ބަޔާދްކުޒަދްވާދެއެވެ.
5.4.2

 .31ޤައުމީ މަޖިޑިލް
އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް

ޤައުމީ މަޖިޑީހުސައި އެކުޑެވެދީ:

ކޮދްސްޒެލްއިދް އިދްގިޚާބުކުޒާ ޓަދަޒަ މެދްބަޒުދް

ޤައުމީ މަޖިޑީހުސައި އެކުޑެވެދީ:
(ހ)

ޒައީލް އާއި ދައިބުޒައީލް.

(ހ) ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދް

އުދިކޮފްޓައި.

(ފ)

ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދް .

(ފ) އެމްޏީޕީ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ވެޒިކަމާ ހަވާޑުވެ

(ދ)

ކޮދްސްޒެލްއިދް އިދްގިޚާބުކުޒާ ޓަދަޒަ މެދްބަޒުދް.

އޮދްދައިޒު ޒައީލުއްޖުމްހޫޒިއްޔާއާއި

(ޒ)

ޔާއިޒާގަކުސެ ޒައީލުދް.

ޒައީލުއްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ވަޒީޒުދްސެ މަޖްޑީހުސެ

(ބ) ޕާޑިމެދްޓްޒީ ސްޒޫޕް

އެމްޏީޕީއަފް ދިލްބަގްވާ މެދްބަޒުދް

(ޅ) އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް

(ދ) ޕާޑިމެދްޓްޒީ ސްޒޫޕުސެ މެދްބަޒުދް
(ޒ) ޕްޒޮވިދްލްގަކުސެ ލެކެޓޭޒިއަޓްސެ ޒައީލުދް
(ބ) ޔާއިޒާގަކުސެ ޒައީލުދް.
(ޅ) ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) އާއި
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ)
(ކ) އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙްސެ ޒައީލް
(ކ) ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ ޒައީލް
(އ) އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑީހުސެ ޒައީލް
ޕާޓީސެ ކެބިދެޓް:

5.4.3

ޕާޓީސެ ކޮދްސްޒެލްއިދް އެކުޑަވާޑާޓައިވާ ޕާޓީސެ ލިޔާލަގު

އުދިކުޒުދް

ގަދްޓީޒުކުޒާދީކ ޕާޓީސެ ކެބިދެޓުދްދެވެ.
ޕާޓީސެ ކެބިދެޓުސެ މަޤާމުގަކަފް މީހުދް އައްޔަދްކުޒާދީކ ޕާޓީސެ
ޒައީލްއެވެ.
ކެބިދެޓްސެ މަޤާމުގައް ކަދޏައަޅާކ ކެބިދެޓްހިދްސާދެ އުޞޫޑާއިކ
ކަދްކަދް ޓާލްކުޒާދެ ސޮގްދިދްމާދީ ޕާޓީސެ ކެބިދެޓުދްދެވެ.
ޕާޓީސެ ކެބިދެޓްސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާދީކ ޕާޓީސެ ޒައީލްއެވެ.
ދުވަގަ ޕާޓީސެ ކެބިދެޓްސެ މެދްބަޒުދްގަކުސެ ގެޒެއިދް ޒައީލް
ޢައްޔަދް ކުޒާޓަޒާގެކެވެ.
 .32ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ

(ހ) ޤައުމީ މަޖްޑީހުސެ ބައްޔަޑުވުމުސެ ޤާދޫދީ

ކޯޒަމް

ޢަޔަޔަކީ ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް ހާޒިޒުވުމުސެ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުމަފް

ޝަޒުޠުޓުޒިހަމަވާ މެމްބަޒުދްސެ ¼ (ހަގަޒުބައިކުޅަ
އެއްބައި) އަފްވުޒެ އެއްމެމްބަޒު އިގުޒުވާ
އަޔަޔެކެވެ.
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

5.4.6

 .33ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީ

ޤައުމީ މަޖުޑިލްސެ ޔެބައްޔަޑުވުދް ޔެމެޔުސައި މަޖިޑީހުދް

ޤައުމީ މަޖަޑީހުސެ ޔެބައްޔަޑުވުދް ޔެމެޔުސައި ޤައުމީ

ޔެވަދަ ޖުމްޑަ ޓެފޭ ގަދުސައި އޮގް "އެހެދަލް"

އަޔާކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހާ މަލްއޫޑިއްޔަގު އަޔާކުޒާދީ ޤައުމީ

މަޖިޑީހުދް އަޔާކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހާ މަލްއޫޑިއްޔަގު

އުދިކުޒުދް

ހިދްސާ ކޮމިޓީއިދްދެވެ .އެހެދަލް މި ޤައުމީ ހިދްސާ

އަޔާކުޒާދީ ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއިދްދެވެ .މި

ކޮމިޓީއަކަފްކ ކޮދްސްޒެލްއިދް ކަދޏައަޅާ ޤާއިމުކޮފްޓައިވާ

ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއަކަފް ،ކޮދްސްޒެލްއިދް

އެއްވެލް ދިދްމުމަކާ ޓުފުއަޒާސޮގަފް ޢަމަޑު ހިދްސުމުސެ ބާޒެއް

ކަދޏައަޅާ ޤާއިމުކޮފްޓައިވާ އެއްވެލް ދިދްމުމަކާ

ދޯދްދާދެއެވެ.

ޓުފުއަޒާސޮގަފް ޢަމަޑު ހިދްސުމުސެ ބާޒެއް
ދޯދްދާދެއެވެ.

 .34ޤައުމީ ހިދްސާ

(ހ) ޕާޓީސެ ވަކި ސުދަދަކާ ހަވާޑުކޮފްޓައި ދުވާ

ކޮމެޓީސެ ޒިދްމާ

ކަދްކަދް ހިދްސުދް.

އާ މާއްޔާ އެއް

(ފ) ޔެ ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ބައްޔަޑުވުމުސެ ޔެމެޔުސައި
ސެދްޔެވޭ ޕާޓީސެ ޕްޒޮސްޒާމްގައް ޔާދުޔާސޮގްބަޑާ
ޕާޓީސެ ލިޔާލަގަފް ސެދްދަދްޖެހޭ އިޞްޑާޙުގައް
ސެދައުދް.
(ދ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ބާޒުގަކަފް ޓުފުދާޒާސޮގަފް،
ޕާޓީސެ މަލްޑަހަގު ގަކަފް ކުޒިއެޒުދް ޑިބޭ ހުޒިހާ
ކަމެއްކުޒުދް.
(ޒ) ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމެޓީސެ ބައްޔަޑުވުމެއް ކޮދްމެ
މީޑާޔީ މަހަކު މަޔުވެސެދް ޔެ ( )02ޓަހަޒު ބާއްވަދް
ވާދެއެވެ.
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

5.4.6

 .35ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީ

ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ޔެބައްޔަޑުވުދް ޔެމެޔުސައި މަޖިޑީހުދް

ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީސައި އެކުޑެވެދީ:

އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް

އަޔާކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހާ މަލްއޫޑިއްޔަގު އަޔާކުޒާދީ ޤައުމީ

(ހ) ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދް

މަޖިޑީހުސެ ،ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއިދްދެވެ .އެހެދަލް މި

(ފ) އެމްޏީޕީ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ވެޒިކަމާ ހަވާޑުވެ

ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއަކަފްކ ކޮދްސްޒެލްއިދް ކަދޏައަޅާ

އޮދްދައިޒު ޒައީލުއްޖުމްހޫޒިއްޔާއާއި

ޤާއިމުކޮފްޓައިވާ އެއްވެލް ދިދްމުމަކާ ޓުފުއަޒާސޮގަފް ޢަމަޑު

ޒައީލުއްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ވަޒީޒުދްސެ މަޖްޑީހުދް

ހިދްސުމުސެ ބާޒެއް ދޯދްދާދެއެވެ .ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީސައި

އައްޔަދް ކުޒާ  05ވަޒީޒުދް.

އެކުޑެވެދީ:

(ދ) ޕްޒޮވިދްލްގަކުސެ ޒައީލުދްސެ މެޔުސައި ދަސާ

(ހ)

ޒައީލްއާއިކ ދައިބު ޒައީލް.

ވޯޓަކުދް ހޮވޭ އެއް ( )1ޒައީލް

(ފ)

ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދް.

(ޒ) އެމް.ޏީ.ޕީ ޕާޑިމެދްޓްޒީ ސްޒޫޕްސެ ޒައީލްއާއި

(ދ) ޕާޓީސެ ކެބިދެޓް މެމްބަޒުދް.
(ދ)

އަމީދް ޢާއްމު އަޔި އަމީދް ޢާއްމުސެ ދައިބު.

(ޒ)

ޢާދްމު ޚަޒާދްޔާޒު.

(ބ)

ޢާދްމު އިދްގިޚާބާބެހޭ ޏިޒެކްޓަޒ.

(ޅ) ޕާޓީއަފް ދިލްބަގްވާ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހާއި
ޒައްޔިގުދްސެ ޚާއްޞަ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދް.

ޕާޑިމެދްޓްޒީ ސްޒޫޕްސެ ދައިބު ޒައީލުދް
(ބ) ކޮދްސްޒެލްސައި ބައިވެޒިވާ ޕާޓީސެ ޔާއިޒާގަކުސެ
ޒައީލުދްސެ ގެޒެއިދް އިދްގިޚާބުކުޒާ  06ޒައީލުދް
(ޅ) ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) އާއި
ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ)
(ކ) އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙްސެ ޒައީލް
(އ) ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ ޒައީލް
(ވ) އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑީހުސެ ޒައީލް
(މ) އަމީދް އާދްމު
(ޓ) ޕާޓީސެ ޔާއިމީ ކޮމެޓީގަކުސެ މުސައްޒިޒުދްސެ
މެޔުސައި ދަސާ ވޯޓަކުދް ހޮވޭ ހަ ()06
މުސައްޒިޒުދް

އަސާސީ ގަވާއިދު

ޞަފުޙާ  63ގެ 18

މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

5.4.7

މި ކޮމިޓީސެ ބައްޔަޑުވުމުސެ ޤާދޫދީ އަޔަޔަކީކ

 .36ޤައުމީ ހިދްސާ

މަޔުވެސެދް މަހަކު އެއްޓަހަޒު ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީސެ ޤާދޫދީ ޢަޔަޔު

ބައްޔަޑުވާދެއެވެ .މި ކޮމިޓީސެ ބައްޔަޑުވުމުސެ ޤާދޫދީ އަޔަޔަކީކ ކޮމިޓީސެ ގިދްބައިކުޅަ އެއްބަޔެވެ.

ޔެބައިކުޅަ އެއްބައިސެ ބަޔަޑުސައި ގިދްބައި ކުޅަ
އެއްބަޔަފް ހެޔުދް

ކޮމިޓީސެ ޔެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.
5.4.8

 .37ކަދްކަދް ޓާލްކުޒުދް

އެހެދް ސޮގަކަފް ބަޔާދް ދުކުޒާހާ ހިދޔަކުކ ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދުވަގަ ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއިދް ދިދްމާ ދިދްމުދްގައް
ބިދާވެޓައި އޮދްދާދީ ލާޔާ އަޣްޑަބިއްޔަގުސެ ވޯޓުސެ
މައްޗަފެވެ .ޑަޓައަފްއެހި ވޯޓު ހަމަހަމަ ވެއްޖެދަމަ ޑަޓައަފްއެހި
ކަދްގައް ޓާލްދުވީއެވެ.
ޕާޑަމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕް

5.7

5.7.1

.38ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕް

5.7.2

.39ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕުސެ

ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ މަލްއޫޑިއްޔަގަކީ ޒައްޔިގުދްސެ

މަލްއޫޑިއްޔަގު

މަޖިޑިހާއި ޒައްޔިގުދްސެ ޚާއްލަ މަޖިޑީހުސައި ޕާޓީސެ ޚިޔާޑު

ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސައި ޕާޓީސެ ޚިޔާޑު

ޓާޅުކުޒުމާއި ވޯޓު ޔިދުމުސައި ޕާޓީސެ ލިޔާލަގަފް ގަބާވުމަފް

ޓާޅުކުޒުމާއި ވޯޓު ޔިދުމުސައި ޕާޓީސެ ލިޔާލަގަފް

ބާޒުއެޅުވުމެވެ .އަޔި ޕާޓީސެލިޔާލަގު ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހާއި

ގަބާވުމަފް ބާޒުއެޅުވުމެވެ .އަޔި ޕާޓީސެ ލިޔާލަގު

ޒައްޔިގުދްސެ ޚާއްލަ މަޖިޑީހުސައި ޔިޓާއުކުޒުމެވެ

ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސައި ޔިޓާއުކުޒުމެވެ.

އަސާސީ ގަވާއިދު

ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސައި ހިމެދެދީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހާއި

ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސައި ހިމެދޭދީ އެމްޏީޕީއަފް

ޒައްޔިގުދްސެ ޚާއްލަ މަޖިޑީހަފް ހޮވާޓައިވާ ޕާޓީސެ

ދިލްބަގްވާ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ

މެމްބަޒުދްދެވެ.

މެމްބަޒުދްދެވެ.
ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ މަލްއޫޑިއްޔަގަކީ
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5.7.3

މާއްޔާ  40ހުދް  41އަފް

ދައްލު ޒަސަޅު

ދައްލު ޒަސަޅު

ކުދް
5.7.4
.42މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ

ޕާޓީއަފް ބޭދުދްވާ މާޑީ ވަލީޑަގްގައް ހޯޔައި

ކޮމިޓީ

ބަޑަހައްޓާދީ މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީދްދެވެ.

.43މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ

މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީ އެކުޑެވިސެދްވަދީ

ކޮމިޓީ އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް

ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާ ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު
(މާޑީ) އާއި ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ހޮވާ( 4 ،ހަގަޒު)
މެދްބަޒުދްދަފްވުޒެ މަޔުދުވާ ޖުމްޑަ އޮދަހިޒި
އަޔަޔެއްސެ މައްޗަފެވެ.

 .44މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ

މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކަކީ:

ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު

(ހ) ޕާޓީ ހިދްސުމަފް ބޭދުދްވާ ޓައިލާ ހޯޔުދް
(ފ) ޕާޓީއަފް ޑިބޭ ޓައިލާ ޚަޒަޔުކުޒާދެ ސޮގް
ޒޭވުދް
(ދ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާ ޕާޓީސެ ޗަދްޔާ
ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ކިބައިދް ދެސުމާއި ޗަދްޔާސެ
ޒިކޯޏުގައް ބެޑެހެއްޓުދް.

އަސާސީ ގަވާއިދު
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.45މެދްބަޒޝިޕާއި

ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ކަދްގައްގައް ބަޑަހައްޓާ

މާއްޔާ  4.8ސެ މަލައްކަގް މެދްބަޒޝިޕް

ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީ

އެކަދްގައްގަކުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު އުޓުޑާދީ

ކޮމިޓީއާ ޙަވާޑުކޮފްޓައި

މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީދްދެވެ .އަޔި ޕާޓީ
ވާޔަކުޒާ އިދްގިޚާބުގަކުސެ ކެމްޕޭދު ހިދްސައިކ
ކެމްޕޭދުސެ އެދްމެހާ ކަދްގައްގައް ޒާވާ ބަޑަހައްޓާދީ
މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީސެ ބެޑުމުސެ
ޔަފުދްދެވެ.
.46މެދްބަޒޝިޕާއި

މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީ އެކުޑެވިސެދްވަދީ

ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާ ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު

އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް

(އިޔާޒީ) އާއި ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ހޮވާ4 ،
(ހަގަޒު) މެދްބަޒުދްދަފްވުޒެ މަޔުދުވާ ޖުމްޑަ
އޮދަހިޒި އަޔަޔެއްސެ މައްޗަފެވެ.

.47މެދްބަޒޝިޕާއި

މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީސެ

މާއްޔާ  4.8ސެ މަލައްކަގް މެދްބަޒޝިޕް

ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީސެ

މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކަކީ:

ކޮމިޓީއާ ޙަވާޑުކޮފްޓައި

މަލްއޫޑިއްޔަގު

(ހ) ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ޑިލްޓު ބެޑެހެއްޓުދް
(ފ) މެދްބަޒުދްސެ ޙައްޤުގައް ޒައްކާގެޒިކޮފް
މެދްބަޒުދްސެ ވާޖިބުގައް އަދްސައިޔީ ހެޔުމަކީކ
މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީސެ
މަލްއޫޑިއްޔަގެކެވެ .މެދްބަޒުދްސެ ޑިލްޓުސައި
ހިމެދޭ މަޢުޑޫމާގަކީކ ހަމައެކަދި ޕާޓީއާ ބެހޭ
ކަދްކަމުސައި ބޭދުދްކުޒެވޭދެ އެއްޗަކަފް ހެޔުމަފް
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މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ޔަޤީދްކުޒުމަފްކ މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު
ކޮމިޓީއަފް އެޅެދްއޮގް ޑާއިސު ހުޒިހާ ޓިޔަވަޅެއް
އަޅާދެއެވެ .އަޔި ޑިލްޓުސައި ހުދްދަ މަޢުޑޫމާގު
ލަޒުކާޒަފާއިކ މި އަލާލީ ޤަވާއިޔު ހުއްޔަޔޭ
ޓަޒާގަކަފްދޫދް އެހެދް ޓަޒާގަކަފް ޔުޑެއް
ދުކުޒެވޭދެއެވެ.
(ދ) ޕާޓީސެ ދަމުސައި ކުޒިމަގިޑާ ކެމްޕޭދުގަކަފް
ގައްޔާޒު ވުމުސެ ސޮގުދް ކެމްޕޭދު މެދޭޖަޒު
ކަދޏައެޅުމާއި ކެމްޕޭދުސެ ޔަގުޒުޓަގުޒު ޒޭވުމާއި
ކެޕްމޭދް މެޓީޒިއަޑް ޓަޒުމާކުޒުމާއި ކެމްޕޭދާބެހޭ
ހުޒިހާ މަލައްކަގެއް ކުޒާސޮގް ބެޑެހެއްޓުމަކީ
މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީސެ
މަލްއޫޑިއްޔަގެކެވެ.
މެޓީޒިއަޑް ޓަޒުމާކުޒުމާއި ކެމްޕޭދާބެހޭ ހުޒިހާ
މަލައްކަގެއް ކުޒާސޮގް ބެޑެހެއްޓުމަކީ
މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީސެ
މަލްއޫޑިއްޔަގެކެވެ.
.48އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙް

އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސައި ހިމެދޭދީ ޕާޓީސެ އަދްހެދް

އާ މާއްޔާއެއް

މެމްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙްސައި
ޒަޖިލްޓްޒީވުމަފް އެޔޭ އަދްހެދުދްދެވެ.

އަސާސީ ގަވާއިދު

ޞަފުޙާ  63ގެ 22

މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު
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.49އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސެ

އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާދީ

ޒިޔާލަގު

އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސެ ޒައީލާއެވެ .އަދްހެދުދްސެ

އާ މާއްޔާއެއް

ޒޫޙުސެ ޒައީލާއާއި ދައިބު ޒައީލާކ އިދްގިޚާބު
ކުޒާދީ އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސައި ޒަޖިލްޓަޒީ ވެޓައިވާ
މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ދަސާ ވޯޓަކުދްދެވެ.
.50އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސެ

ޕާޓީސެ އަދްހެދް މެދްބަޒުދް ޕާޓީސެ ކަދްކަމުސައިއާއި

މަލްއޫޑިއްޔަގު

ޤައުމުސެ ކަދްކަމުސައި ޓުޅާ ޔާއިޒާއެއްސައި

އާ މާއްޔާއެއް

ބައިވެޒިވުމުސެ ޓުޒުޞަގު ޔިދުމަކީ އަދްހެދުދްސެ
ޒޫޙުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގެވެ.
 .51ޒުވާދުދްސެ އޮއެވަޒު

ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްކުޒެދް  18އަހަޒާއި  35އަހަޒާ

ޒުވާދުދްސެ އޮއެވަޒު ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒަފް

ޔެމެޔުސެ މީހުދްދަކީ ޕާޓީސެ ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒަފް

ބަޔަޑުކުޒުދް

ޒަޖިލްޓަޒީ ކުޒުދް ހައްޤު މީހުދްދެވެ.
 .52ޒުވާދުދްސެ އޮއެވަޒުސެ

ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާދީ

ޒުވާދުދްސެ އޮއެވަޒުސެ ޒިޔާލަގު ޒުވާދުދްސެ

ޒިޔާލަގު

ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ ޒައީލްއެވެ .ޒުވާދުދްސެ

ހިގްވަޒުސެ ޒިޔާލަގަފް ބަޔަޑުވެޓައި

ހިގްވަޒުސެ ޒައީލްއާއި ދައިބު ޒައީލް އިދްގިޚާބު
ކުޒާދީ ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒަފް ޒަޖިލްޓަޒީ ކުޒާ
މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ދަސާ ވޯޓަކުދްދެވެ.
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މާއްޔާ
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 .53ޒުވާދުދްސެ އޮއެވަޒުސެ

ޕާޓީސެ މުލްގަޤްބަޑް ބިދާ ވެސެދްވަދީ ޕާޓީސެ ޒުވާދް

ޒުވާދުދްސެ އޮއެވަޒުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު ޒުވާދުދްސެ

މަލްއޫޑިއްޔަގު

މެދްބަޒުދްސެ މައްޗަފްކަމަފްވާއިޒު ،އެމީހުދްދަފް

ހިގްވަޒުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގައް ބަޔަޑުވެޓައި

ޕާޓީސެ ކަދްކަމުސައި ޓުޅާ ޔާއިޒާއެއްސައި
ބައިވެޒިވުމުސެ ޓުޒުޞަގު ޔިދުމަކީ ޒުވާދުދްސެ
ހިގްވަޒުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގެވެ.
5.8

5.8.1

އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް:

.54އިލްޑާމްޔީދުސެ

އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް ސައި ހިމެދެދީ ޕާޓީސެ

އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް ސައި ހިމެދެދީ

ކޮދްސްޒެލްސެ ބަޔަޑުސައި ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް

މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް

މެމްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް ކޮދްސްޒެލް އިދް އިދްގިޚާބު ކުޒާ

ޕާޓީސެ މެމްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް

އިދްގިޚާބުކުޒާ ސޮގަފް

އަދްދަދިވި ޝަޒުޠުގަކުސެ ގެޒެއިދް ޝަޒުޠެއް ޓުޒިހަމަވާ 5

އިދްގިޚާބު ކުޒާ އަދްދަދިވި ޝަޒުޠުގަކުސެ ގެޒެއިދް

(ޓަހެއް) މެމްބަޒެކެވެ.

ޝަޒުޠެއް ޓުޒިހަމަވާ ( 5ޓަހެއް) މެމްބަޒެކެވެ.
ދައްޞު ޒަސަޅު

 55ކުދް  57އަފް

ދައްޞު ޒަސަޅު

ކުދް
5.8.3
އަފް
5.4.4

.58ޕާޓީސެ ލެކެޒެޓޭޒިއެޓް

ޕާޓީސެ އެދްމެހާ އިޔާޒީ މަލައްކަގްގައް ބަޑަހައްޓާދީކ ޕާޓީސެ
ލެކެޒެޓޭޒިއަޓް އިދްދެވެ.
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5.45

 .59ޕާޓީސެ

ޕާޓީސެ ލެކެޓޭޒިއެޓް އެކުޑެވިސެދްވަދީ:

ޕާޓީސެ ލެކެޓޭޒިއެޓް އެކުޑެވިސެދްވަދީ:

ލެކެޒެޓޭޒިއަޓް

(ހ)

އަމީދް އާއްމު އަޔި އަމީދް އާއްމުސެ ދައިބު.

(ހ)

އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް

(ފ)

އާދްމު ޚަޒާދްޔާޒު.

(ފ) އިލް ގަޒުޖަމާދް

(ދ)

ޤައުމީ އިދްގިޚާބާބެހޭ ޏައިޒެކްޓަޒ.

(ދ)

(ޒ)

އިދްގިޒާމް ކުޒުމާބެހޭ ލެކެޒެޓަޒީ.

(ޒ) ޒަޖިލްޓްޒާ ޖެދެޒަޑް

(ބ) ޑީސަޑް ޏިޒެކްޓަޒ
(ޅ) އެހެދިހެދް އިޔާޒީ މަޤާމްގައް

އަމީދް އާއްމު
ޓައިދޭދްޝަޑް ކޮދްޓްޒޯޑަޒ

އަމީދް ޢާދްމުސެ ދައިބާއި ޤައުމީ އިދްގިޚާބާބެހޭ
ޏައިޒެކްޓަޒ އުދިކޮފް ޓައިދޭދްޝަޑް ކޮދްޓްޒޯޑަޒ
އާއި ޔާއިމީ ކޮމިޓީގަކާބެހޭ ލެކެޒެޓަޒީ
އިގުޒުކުޒުދް.

(ބ) ޔާއިމީ ކޮމިޓީގަކާބެހޭ ލެކެޒެޓަޒީ
(ޅ)

އިދްގިޒާމް ކުޒުމާބެހޭ ލެކެޒެޓަޒީ.

(ކ) ޑީސަޑް ޏިޒެކްޓަޒ
(އ) އެހެދިހެދް އިޔާޒީ މަޤާމްގައް
 .60ޕްޒޮވިދްލް
ލެކްޓޭޒިއެޓް

ޕްޒޮވިދްލްގައް ބައިވެޓައިއޮދްދާދީ ޕާޓީދް ކަޏައަޅާ

މާއްޔާ އެއް އިގުޒު ކުޒުދް

ޕްޒޮވިދްލްގަކުސެ އަޔަޔުސެ މައްޗަފެވެ .ކޮދްމެ
ޕްޒޮވިދްލްއެއްސައި ހިމެދޭދީ ޕާޓީދް ކަދޏައަޅާ
އިޔާޒީ ޔާއިޒާގަކެކެވެ .ލިޓީ ކައުދްލިޑުގައް
ބެޑެވޭދީ ވަކި ޕްޒޮވިދްލްސެ ސޮގުސައެވެ.

.61ޕްޒޮވިދްލްލެކްޓޭޒިއަޓް
އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް.

އަސާސީ ގަވާއިދު

ޕްޒޮވިދްލް ލެކެޓޭޒިއަޓް އެކުޑެވިސެދްވަދީ:

މާއްޔާއެއް އިގުޒު ކުޒުދް

(ހ) ޕްޒޮވިދްލްސެ ޒައީލް
(ފ) ޕްޒޮވިދްލްސެ ދައިބު ޒައީލް
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް
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ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

5.5

މާއްޔާ  .62ޔާއިޒާގައް

ޕާޓީ ބައިވެޓައި އޮދްދާދީކ އެއިޒެއްސައި ޔިވެހި ޒާއްޖޭސެ

ޕާޓީ ބައިވެޓައި އޮދްދާދީކ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ

ޤާދޫދުއަލާލީސައި އާދްމު އިދްގިޚާބަފް ހުޅުވާޑެވޭ ޔާއިޒާ

އިދްގިޚާބަފް އެއިޒެއްސައި ހުޅުވާޑެވޭ ޔާއިޒާ ގަކުސެ

ގަކެއްސެ ޢަޔަޔުސެ މައްޗަފެވެ .ކޮދްމެ ޔާއިޒާއެއްސައި

ޢަޔަޔުސެ މައްޗަފެވެ.

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީއަކަފް ބަޔަޑުކުޒުދް

އެޔާއިޒާއެއްސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީއެއް އޮދްދާދެއެވެ .ޕާޓީސެ
 .63ޔާއިޒާ އެކުޑެވިސެދްވާ

ޔާއިޒާ އެކުޑެވިސެދްވަދީ:

ސޮގް.

(ހ) ޔާއިޒާސެ މަޖިޑިލް
(ފ) ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީ
(ދ) ޔާއިޒާސެ ސޮޓިގައް

5.5.7

 .64ޔާއިޒާސެ މަޖިޑިލް

5.5.2

 .65ޔާއިޒާ މަޖިޑިލްސެ

ޔާއިޒާސެ އެއްވުމުސައި އެކުޑެވޭދީ:

ޔާއިޒާ މަޖިޑިލް އެކުޑެވިސެދްވަދީ:

(ހ) ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީ.

(ހ) ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީ

(ފ) އެޔާއިޒާއެއްސެ ސޮޓިގަކުސެ ޒައީލުދްގައް.

(ފ) ޔާއިޒާސެ ސޮޓިގަކުސެ ޒައީލުދް
(ދ) ޕާޓީއަފް ދިލްބަގްވާ ޔާއިޒާސެ ޑޯކަޑް
ކައުދްލިޑަޒުދ

މަލްއޫޑިއްޔަގު

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީއަކަފް ބަޔަޑުކުޒުދް .މާއްޔާ

ޔާއިޒާސެ މަޖިޑީހުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގަކީ:
 .1ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީއިދް ހުފަހަޅާ ޔާއިޒާސެ
ލެކްޒެޓޭޒިއެޓާއި އެހެދިހެދް ކޮމިޓީގައް ޓާލް ކުޒުދް

އަސާސީ ގަވާއިދު

 .1ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ޤަވައިޔު އެކުޑަވާޑުދް އަޔި

 .1ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ޤަވައިޔު އެކުޑަވާޑުދް އަޔި

އިލްޑާހުކުޒުދް

އިލްޑާހުކުޒުދް

ޞަފުޙާ  63ގެ 26

މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

 .3ޔާއިޒާސެ ލިޔާލަގު އެކަފައެޅުދް

 .2ޔާއިޒާސެ ލިޔާލަގު އެކަފައެޅުދް

 .4ޔާއިޒާ ހިދްސާ ކޮމިޓީދް ހުފަހަޅާ އޮޏިޓްޒިޕޯޓާއި އަހަޒީ

 .3ޔާއިޒާ ހިދްސާ ކޮމިޓީދް ހުފަހަޅާ އޮޏިޓްޒިޕޯޓާއި

ޒިޕޯޓް ޓާލްކުޒުދް

އަހަޒީ ޒިޕޯޓް ޓާލްކުޒުދް

 .2ޔާއިޒާ މަޖިޑިލްސެ ބާޒުގަކަފް ޓުފުދާޒާ ސޮގަފް ޕާޓީސެ

 .4ޔާއިޒާ މަޖިޑިލްސެ ބާޒުގަކަފް ޓުފުދާޒާ ސޮގަފް

މަލްޑަހަގުގަކަފް ކުޒިއެޒުދް ޑިބޭ ހުޒިހާ ކަމެއް ޔާއިޒާސައި

ޕާޓީސެ މަލްޑަހަގުގަކަފް ކުޒިއެޒުދް ޑިބޭ ހުޒިހާ

ހިދްސުދް

ކަމެއް ޔާއިޒާސައި ހިދްސުދް

ޔާއިޒާސެ ޔެމަޖިޑިލް ޔޭގެޒޭ ސެދްޔެވޭ ޕާޓީސެ އެދްމެހައި

 .5ޔާއިޒާސެ ޔެމަޖިޑިލް ޔޭގެޒޭ ސެދްޔެވޭ ޕާޓީސެ

ޕްޒޮސްޒާމްގައް ޔާދުޔާސޮގް ބަޑައި ޔާއިޒާސެ ލިޔާލަގަފް

އެދްމެހައި ޕްޒޮސްޒާމްގައް ޔާދުޔާސޮގް ބަޑައި

ސެދްދަދްޖެހޭ އިލްޑާހުގައް ސެދައުދް

ޔާއިޒާސެ ލިޔާލަގަފް ސެދްދަދްޖެހޭ އިލްޑާހުގައް
ސެދައުދް
 .6ޔާއިޒާސެ ދައިބު ޒައީލް (މާޑީ) އަޔި ޔާއިޒާސެ
ދައިބު ޒައީލް (މެދްބަޒޝިޕް) ހޮވުދް.

އަސާސީ ގަވާއިދު
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ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

5.5.3

 .66ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ

ޔާއިޒާ ހިދްސާކޮމިޓީ

(ހ) ކޮދްމެ ޔާއިޒާއެއްސެ ހިދްސާކޮމިޓީސައި

ކޮމިޓީ

ކޮދްމެ ޔާއިޒާއެއްސެ ހިދްސާކޮމިޓީސައި އެކުޑެވޭދީކ އިދްގިޚާބު

އެކުޑެވޭދީކ އިދްގިޚާބު ކޮފްޓައިވާ ޔާއިޒާސެ

ކޮފްޓައިވާ ޔާއިޒާސެ ޒައީލްއާއިކ ޔާއިޒާސެ ޒައީލްސެ

ޒައީލްއާއިކ ޔާއިޒާސެ ޒައީލްސެ ދައިބާއިކ

ދައިބާއިކ ލެކެޓްޒީއާއިކ ލެކެޓްޒީސެ ދައިބާއިކ މަޢުޑޫމާގާއި

ލެކެޓްޒީއާއިކ ލެކެޓްޒީސެ ދައިބާއިކ މަޢުޑޫމާގާއި

އިޝްގިހާޒާއި ޢާދްމު އެދްސުދްގަކާ ބެހޭ ލެކެޓްޒީއެވެ.

އިޝްގިހާޒާއި ޢާދްމު އެދްސުދްގަކާ ބެހޭ
ލެކެޓްޒީއެވެ .މިސަވައިޔުސެ  70ސެ (ހ) ސައި
ބަޔާދްކުޒާ ޔައިޒާސެ ޒައީލުދް ޓިޔަވައިކ ޔާއިޒާސެ
ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ އެހެދް މެދްބަޒުދް ހޮވާދީ
ޔާއިޒާއަފް ދިލްބަގްވާ މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި
ބާއްވާ އިދްގިޚާބަކުދްދެވެ.
(ފ) މި މާއްޔާސައި ބުދާ ޔާއީޒާސެ ހިދްސާކޮމެޓީސެ
ހުޒިހާ މަޤާމެއްވެލް ހޮވާދީ އެޔާއިޒާއެއްސައި ހިމެދޭ
އެމްޏީޕީސެ މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ދެސޭ ލިއްޒު
ވޯޓަކުދްދވެ.

5.5.8

 .67ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ

ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު:

ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް:

ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު:

ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް:

 .1ޔާއިޒާސައި ޕާޓީ ބިދާކުޒުދް

.1ޔާއިޒާސެ ލެކްޒެޓޭޒިއެޓާއި އެހެދިހެދް ކޮމިޓީގައް އައްޔަދް

 .2ޔާއިޒާސައި ސޮޓިގައް ސާއިމުކޮފް ޒަޖިލްޓަޒީ

ކުޒުދް
.2ޔާއިޒާސައި ޕާޓީ ބިދާކުޒުދް

 .3މި އަލާލީޤަވާއިޔުސައި ބަޔާދް ކުޒެވިޓައިވާ

.3ޔާއިޒާސައި ސޮޓިގައް ސާއިމް ކުޒުދް

ޙާޑަގެއް މެޔުވެޒިވެސެދް ސޮޓި އުވާޑަދް ޖެހޭ

.4މި އަލާލީޤަވާއިޔުސައި ބަޔާދް ކުޒެވިޓައިވާ ޙާޑަގެއް

ޙާޑަގެއްސައި ޔާއިޒާސެ ޤޮގްޕެއް އުވާޑުދް

މެޔުވެޒިވެސެދް ސޮޓި އުވާޑަދް ޖެހޭ ޙާޑަގެއްސައި ޔާއިޒާސެ

އަސާސީ ގަވާއިދު

ކުޒުދް.

 .4ޤައުމީ މަޖިޑިހުދް ޓާލްކުޒާ ޕާޓީސެ
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ޤޮއްޕެއް އުވާޑުދް

ލިޔާލަގުގަކާއި އުލޫޑުގައް ޔާއިޒާސައި

.5ޔާއިޒާ އޮޓީލް ހިދްސުމަފް ޔާއިޒާ ލެކްޒެޓޭޒިއަޓަފް

ހިދްސުދް

މަޝްވަޒާޔީ ޔާއިޒާ އޮޓީލް ހިދސާސޮގް ބެޑުދް
.6ޤައުމީ މަޖިޑިހުދް ޓާލްކުޒާ ޕާޓީސެ ލިޔާލަގުގަކާއި

 .5ޕާޓީސެ މަލްޑަހަގުގަކަފް ކުޒިއެޒުދް ޑިބޭ
ހުޒިހާކަމެއް ކުޒުދް.

އުލޫޑުގައް ޔާއިޒާސައި ހިދްސުދް
ޔާއިޒާސެ ޔެމަޖިޑިލް ޔެމެޔުސައި މަޖިޑިހުދް އަޔާކުޒަދްޖެހޭ
އެދްމެހައި މަލްއޫޑިއްޔަގަކާއި ޔާއިޒާ ކޮދްސްޒެލްސެ
ދިދްމުދްގަކައި ޓުފުދާޒާސޮގަފް ޕާޓީސެ މަލްޑަހަގުގަކަފް
ކުޒިއެޒުދް ޑިބޭ ހުޒިހާކަމެއް ކުޒުދް.
5.5.4

ޔާއިޒާސެ ލެކްޒެޓޭޒިއެޓް

އުދިކުޒުދް

(ހ) ޔާއިޒާސެ ލެކްޒެޓޭޒިއެޓް އެކުޑެވިސެދް ވަދީ

އުދިކުޒުދް

 .4ލެކްޒެޓަޒީ ޖެދެޒަޑް
 .5ލެކްޒެޓަޒީ ޖެދެޒަޑްސެ ދައިބު
 .6ޒަފްޒަފުސެ ޓޯކަޑް ޕޮއިދްޓްގައް
 .7ޚަޒާދް ޔާޒު
 .8އިދްގިޒާމް ލެކްޒެޓަޒީ
 .9އިދްގިޚާބާބެހޭ ޏައިޒެކްޓަޒ
 .10ޑީސަޑް ޏައިޒެކްޓަޒ
 .11އެހެދިހެދް އިޔާޒީ މަޤާމްގައް
އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ފ) ލެކްޒެޓޭޒިއެޓަކީ ހިދްސާ ކޮމިޓީދް ހުފަހަޅާ ޔާއިޒާ

އުދިކުޒުދް

މަޖިޑިހުދް ޓާލް ކުޒާބައެކެވެ.

5.5.5

 .68ޔާއިޒާސެ އޮޓީލް

(ހ) ޔާއިޒާ ކޮދްސްޒެލްއިދް ކަދޏައަޅާ ވަކި މިދްސަޏުގަކެއްސެ

ޔާއިޒާ މަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާ ވަކި މިދްސަޏުގަކެއްސެ

މަގިދް ހިދސާ ޔާއިޒާ އޮދިސަދޏާއި އިޔާޒީ ބައިގައް ހިމެދޭ

މަގިދް ހިދސާ ޔާއިޒާ އޮދިސަދޏާއި އިޔާޒީ ބައިގައް

އިޔާޒީ އޮޓީހެއް ޔާއިޒާސެ ކޮދްމެވެލް އެއްޒަފެއްސައި

ހިމެދޭ އިޔާޒީ އޮޓީހެއް ޔާއިޒާސެ ދައިބު ޒައީލްއެއް

ހުދްދަދްވާދެއެވެ.

ވަޒަދްވެޒިވެ ހުދްދަ ކޮދްމެވެލް އެއްޒަފެއްސައި
ހުދްދަދްވާދެއެވެ.

 .69ޓޯކަޑް ޕޮއިދްޓް

(ފ) ޔާއިޒާސައިކ ޕާޓީސެ ސޮޓިގައް ހިމެދޭ ޒަފްގަކުސެގެޒެއިދް

(ހ) ޔާއިޒާސައިކ ޕާޓީސެ ސޮޓިގައް ހިމެދޭ

ޔާއިޒާ އޮޓީލް ހުދްދަ ޒަފް ދޫދް ކޮދްމެ ޒަފެއްސައި ޕާޓީސެ

ޒަފްގަކުސެގެޒެއިދް ޔާއިޒާ އޮޓީލް ހުދްދަ ޒަފް

މަލައްކަގް ހިދްސާދެ އޮޓީހެއް ހުދްދަދް ވާދެއެވެ.

ދޫދް ކޮދްމެ ޒަފެއްސައި ޕާޓީސެ މަލައްކަގް

މިއޮޓީލްގައް ހިދސާދީ ޔާއިޒާ އޮޓީހުސެ ބައެއްސެ ސޮގުސައެވެ.

ހިދްސާދެ ޓޯކަޑް ޕޮއިދްޓެއް ހުދްދަދް ވާދެއެވެ.

އަޔި މިއޮޓީލްގައް ހިދްސާދީ އެޒަފެއްސެ ޓޯކަޑް ޕޮއިދްޓެވެ.

އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ހ) ޕާޓީ ޓިކެޓުސައި ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ

 .70ޔާއިޒާސެ ޒައީލް

އިދްގިޚާބު ކާމިޔާބުކުޒާ މެދްބަޒުދްދަކީ އެމީހުދް
ދިލްބަގްވާ ޔާއިޒާސެ ޒައީލުދްދެވެ.
(ފ) ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސައި ޕާޓީ ގަމްލީޑު
ދުކުޒާ ޔާއިޒާގަކުސެ ޒައީލުދް ހޮވާދީ ޔާއިޒާއަފް
ދިލްބަގްވާ މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ބާއްވާ
އިދްގިޚާބަކުދްދެވެ.
ކޮދްމެ ޔާއިޒާއަކަފް ދިލްބަގްވާ  2ދައިބު

ޔާއިޒާސެ ދައިބު ޒައީލުދް

އުދިކުޒަދް

ޒައީލުދްކަމަފްވާ ދައިބު ޒައީލް (މާޑީ) އަޔި
ދައިބު ޒައީލް (މެދްބަޝިޕް) އިދްގިޚާބުކުޒާދީ
ޔާއިޒާސެ މަޖިޑީހުދްދެވެ.
5.6

5.6.1

ސޮޓިގައް:

( .71ހ) އިދް (ޒ) އަފް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީއަކަފް ބަޔަޑުކުޒުދް

ދައްލު ޒަސަޅު

ކުދް
5.6.4
ކަފް

އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

5.6.5

 .72ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީ

ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސައި އެކުޑެވޭދީކ ސޮޓީސެ ޒައީލްއާއިކ

ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސައި އެކުޑެވޭދީކ ސޮޓީސެ

އެކުޑެވޭ ސޮގް.

ސޮޓީސެ ޒައީލްސެ ދައިބާއިކ ލެކެޓްޒީއާއިކ ޚަޒާދްޔާޒާއިކ

ޒައީލްއާއިކ ސޮޓީސެ ދައިބު ޒައީލްއެވެ.

ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ ޢަޔަޔު މަޔުކޮފްޓައި.

އިދްގިޒާމް ކުޒުމާ ބެހޭ ލެކެޓްޒީއާއި އަޔި އިގުޒު 2
މެދްބަޒުދްދެވެ.
5.6.6

 .73ސޮޓީސެ އެއްވުދް

5.6.7

ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީ ހޮވާދީކ ސޮޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްސެ

(ހ) ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީ ހޮވާދީކ ސޮޓީސެ ހުޒިހާ

ސޮވާޑެވުމަފްޓަހު ބާއްވާ ބައްޔަޑުވުމެއްސައެވެ .މިއެއްވުދް

މެދްބަޒުދްދަފް ސޮވާޑެވުމަފްޓަހު ބާއްވާ

އެއްވަދްޖެހޭދީކ  5.5.3ވަދަ މާއްޔާސައި ދަދްސަދެވިޓައިވާ

ބައްޔަޑުވުމެއްސައެވެ.

ޔާއިޒާސެ އެއްވުމުސެ މަޔުވެސެދް  2މަލްޔުވަލް ކުޒިދްދެވެ.

(ފ) ސޮޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ޓޯދު ދަދްބަޒުގަކަފް
މެލެޖް ޓޮދުވުމުދްކ މިމާއްޔާސެ (ހ) ސައި
ބަޔާދްކުޒާ އެދްސުދް އެދްސުދީކަމަފް ބެޑެވޭދެއެވެ.

 .74ސޮޓީސެ އެއްވުމުސެ

ސޮޓީސެ އެއްވުމުސައި އެކުޑެވޭދީކ އެސޮގްޕަކަފް ދިލްބަގްވާ

ސޮޓީސެ އެއްވުމުސައި އެކުޑެވޭދީކ އެސޮގްޕަކަފް

ޤާދޫދީ ޢަޔަޔު

ޕާޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްދެވެ .ސޮޓީސެ އެއްވުމުސެ ޤާދޫދީ

ދިލްބަގްވާ ޕާޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްދެވެ .ސޮޓީސެ

އަޔަޔަކީކ އެސޮޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްސެ  1/2އެވެ.

އެއްވުމުސެ ޤާދޫދީ އަޔަޔަކީކ އެސޮޓީސެ ހުޒިހާ

½ އިދް  1/3އަފް ބަޔަޑުކޮފްޓައި

މެދްބަޒުދްސެ  1/3އެވެ.
5.6.8

 .75ސޮޓީސެ ޔައުޒު

ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ޔައުޒު ހަމަވުމުދްކ

(ހ) ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ޔައުޒު

އެމެދްބަޒުދް އަޑުދް އަދބުޒާ އިދްގިޚާބު ކުޒުމުސެ ޓުޒުޞަގު

ހަމަވުމުދްކ އެމެދްބަޒުދް އަޑުދް އަދބުޒާ

ޑިބިސެދްވެއެވެ.

އިދްގިޚާބު ކުޒުމުސެ ޓުޒުޞަގު ޑިބިސެދްވެއެވެ.
(ފ) ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒަކު މަޤާމުދް
ވަކިކުޒެވޭދީ ސޮޓީސައި ހިމެދޭ މެދްބަޒުދްސެ ½
މެދްބަޒުދްސެ ވޯޓަކުދްދެވެ.
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

5.6.9

 .76ސޮޓި އުވާޑުދް

5.6.9

 .76ސޮޓި އުވާޑުދް

ޕާޓީސެ ސޮގްޕެއް އުވޭދީ:

(ހ)

ސޮޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ޢަޔަޔު  6މަލްޔުވަލް

ދައްޞު ޒަސަޅު

(ހ)

އެހެދް ސޮގަކަފް ބަޔާދްކޮފްޓައި ދުވާހާ

ވަދްޔެދްކ  12އަފްވުޒެ ޔަފަފް ޔިއުދްކ މިޓަޔަ ޙާޑަގެއްސައި

ހިދޔަކުކ ސޮޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ޢަޔަޔު 6

ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމެޓީސެ ހުއްޔައަކާދުޑާ ސޮޓި އުވޭދެއެވެ.

މަލްޔުވަލް ވަދްޔެދްކ  30އަފްވުޒެ ޔަފަފް

ދުވަގަ

ޔިއުދްކ މިޓަޔަ ޙާޑަގެއްސައި ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ
ކޮމެޓީސެ ހުއްޔައަކާދުޑާ ސޮޓި އުވޭދެއެވެ.

ދައްލު ޒަސަޅު

ދައްލު ޒަސަޅު

(ފ) (ދ)

6.1

އަހަޒީ ބައްޔަޑުވުމެއް ކޮދްމެ

އުދިކުޒުދް

ޕާޓީސެ ޤައުމީ މަޖިޑީހުސައި  77އިދްގިޚާބީ ޔާއިޒާ

އަހަޒަކު އެއް ޓަހަޒު

ގަމްލީޑުކުޒާ މެދްބަޒުދް ގިބޭއިޒުކ ޚަޒަޔުސެ

ބޭއްވޭދެއެވެ .މި

ސޮގުދް ބަޑާއިޒުވެލް އަހަޒީ ބައްޔަޑުވުމެއް

ބައްޔަޑުވުމުސައި ޤައުމީ

ބޭއްވުމުސެ މަޤްޞަޔެއް އޮގްކަމަފް ދުޓެދްދާގީ

މަޖިޑީހުދް ކަދްކަދް
ހުޒިދެގްސޮގް ޒިޕޯޓު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ކުޒާދެއެވެ.

6.2

6.3

އަހަޒީ ބައްޔަޑުވުމުސައި އެކުޑެވެދީ:
(ހ)

ޤައުމީ މަޖިޑިލް.

(ފ)

ޔާއިޒާގަކުސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީގަކުސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް.

އަހަޒީ ބައްޔަޑުވުމުސެ ޒިދްމާގަކަކީ:

(ހ)

ޔެ ކޮދްސްޒެލް ބައްޔަޑުވުމުސެ ޔެމެޔުސައި ސެދްޔެވޭ

ޕާޓީސެ ޕްޒޮސްޒާމްގައް ޔާދުޔާސޮގްބަޑާ ޕާޓީސެ ލިޔާލަގަފް

އުދިކުޒުދް

އުދިކުޒުދް

އުދިކުޒުދް

އަހަޒީ ބައްޔަޑުވުމުސެ ޒިދްމާގައް ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ
ޒިދްމާގަކަފް (މާއްޔާ  )30ބަޔަޑުކުޒުދް

ސެދްދަދްޖެހޭ އިޞްޑާޙުގައްސެދައުދް.
(ފ)

ޕާޓީސެ އޯޏިޓްކޮފްޓައިވާ ޒިޕޯޓްގައް ހުފައަޅާކ މާޑީ

ބަޔާދްގައް ޓާލްކުޒުދް.
(ދ)

ކޮދްސްޒެލްސެ ބާޒުގަކަފް ޓުފުދާޒާސޮގުދްކ ޕާޓީސެ

މަލްޑަހަގު ގަކަފް ކުޒިއެޒުދް ޑިބޭހުޒިހާ ކަމެއްކުޒުދް.
(ޒ) ޕާޓީސެ ޒައީލްކ ދައިބު ޒައީލްކ ޗެއަޒ ޕާޒލަދް
ދުވަގަ ކެބިދެޓްސެ މެދްބަޒަކާ މެޔު ޕާޓީސެ މެމްބަޒުދް
ހިގްހަމަދުޖެހިސެދް މައްލަޑައެއްހުފަހަޅައިޓިދަމަ އެކަމާއިމެޔު
ބަހުލް ކޮފް ޕާޓީސެ ޑީޏަޒޝިޕް އާއިމެޔު އިގުބާޒުއޮގްގޯ
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ބެޑުދް.
(ބ) ޕާޓީސެ ޒައީލްކ ދައިބު ޒައީލް ،ޗެއަޒ ޕާޒލަދް
ދުވަގަ ކެބިދެޓްސެ މެދްބަޒަކާ މެޔުއިގުބާޒުދެގްކަމަފް
ޓާލްވެއްޖެދަމަކ މިއަލާލީ ޤަވާޢިޔުސައި ކަދޏައެޅި
ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ސޮގުސެމަގިދް އިދްގިޚާބު ބާއްވައި އެމަޤާމަކަފް
މީހަކު ހޮވާދީއެވެ.
(ޅ) އަހަޒީ ބައްޔަޑުވުމުސެ ޤާދޫދީ ޢަޔަޔަކީކ ޤައުމީ
މަޖިޑިހާއިކ ޔާއިޒާގަކުސެ ހިދްސާކޮމިޓީގަކުސެ މެދްބަޒުދްސެ
ގެޒެއިދް  2/3މެދްބަޒުދް ދެވެ.

ޒައީލް

7.1

އުދިކުޒުދް

 .77ޕާޓީސެ އެދްމެ އިލް

(ހ) އެއިޒެއްސައި ހުޒި ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާއަކީ

ޓަޒާގް

ޕާޓީއަފް ދިލްބަގްވާ މީހެއްދަމަކ ޕާޓީސެ އެދްމެ

ޕާޓީސެ ޒައީލްސެ މަޤާމު އުވާޑުދް

އިލް ޓަޒާގަކީ އޭދާއެވެ.
(ފ) މިމާއްޔާސެ (ހ) ސައި ބަޔާދްކުޒާ ޓަޒާގަފްޓަހު،
އެއިޒެއްސައި ހުޒި ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ދައިބަކީ
ޕާޓީއަފް ދިލްބަގްވާ މީހެއްދަމަކ ޕާޓީސެ ޔެދް
އެދްމެ އިލް ޓަޒާގަކީކ އޭދާއެވެ.
(ދ) ޒިޔާލީ އިދްގިޚާބެއް ކުޒިމަގިވެކ މި އަލާލީ
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ޤަވައިޔުސެ  92ވަދަ މާއްޔާސެ ޔަފުދް ޒިޔާލީ
ކެދްޏިޏޭޓު ހޮވުމުދްކ ޒިޔާލީ އިދްގިޚާބު ދިމުމާ
ހަމައަފް ޕާޓީސެ އެދްމެ އިލް ޓަޒާގަކީ ޒިޔާލީ
ކެދްޏިޏޭޓެވެ.
(ޒ) މިމާއްޔާސެ (ހ)ކ (ފ)ކ (ދ) ޓިޔަވާ އެހެދް
ޙާޑަގެއް މެޔުވެޒިވެއްޖެދަމަ ޕާޓީސެ އެދްމެ
އިލްޓަޒާގަކީ ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދެވެ.
ޕާޓީސެ ޒައީލްސެ ވާޖިބުގަކަކީ:

7.1.1

ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވައިޔަފް އިޚްޑާޞްގެޒިކާމާއި އެކު

 .78ޕާޓީސެ އެދްމެ އިލް

(ހ)

ޓަޒާގުސެ ވާޖިބު

ޒައްކާގެޒިވުދް އަޔި ޔިޓާޢުކުޒުދް.

އުދިކުޒުދް

އުދިކުޒުދް

(ފ) ޕާޓީސެ ކެބިދެޓް އައްޔަދްކުޒުދް.

އުދިކުޒުދް

(ދ)ޕާޓީސެ އުޞޫޑުގަކަފް ޒައްކާގެޒިވެކ އެ އުޞޫޑުގައް

އުދިކުޒުދް

ޔިޓާޢުކުޒުދް.
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ޒ)ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒޭސައި ޏިމޮކްޒަލީސެ

އުދިކުޒުދް

މިދްސަދޏުގަކާއިކ ބައިވެޒިވުމާއިކ ހަމަހަމަކަދް ކުޒިއެޒުވުމަފް
މަލައްކަގް ކުޒުދް.
(ބ)

ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ޒިޕޯޓުގައް ކޮދްސްޒެލްއަފާއިކ

އުދިކުޒުދް

އަހަޒީ ބައްޔަޑުވުމަފް ހުފައެޅުދް.
(ޅ)

މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ ޝަޒުގުގަކުސެމަގިދްކ ޤައުމީ

އުދިކުޒުދް

މަޖިޑީހުދްޔޭ ބާޒުގަކުސެ މަގިދްކ ޒައީލްސެ އެހެދިހެދް
ވަޒީޓާގަކާއިކ ވާޖިބްގައް އަޔާކުޒުމާއިކ ޒައީލްއަފް ޑިބޭ
ބާޒުދް އެކިކަދްކަމަފް ޢަމަޑު ހިދްސުދް.
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ކ) ޕާޓީސެ މަޤްޞަޔުގައް ޙާޞިޑުކުޒުމަފްޓަކާ އަޔި ޕާޓީސެ

(ހ) ޕާޓީސެ އެދްމެ އިލް ޓަޒާގުސެ ވާޖިބަކީ ޕާޓީސެ

އެއްބައިވަދްގަކަދް ޤާއިމްކޮފް ޔެމެހެއްޓުމަފްޓަކާ ޕާޓީސެ

މަޤްޞަޔުގައް ޙާޞިޑުކުޒުމަފްޓަކައި އަޔި ޕާޓީސެ

ޒައީލް ޤައުމީ ޗެއަޒޕާލަދް އާއިއެކު މަލައްކަގް ކުޒަދްޖެހޭ

އެއްބައިވަދްގަކަދް ޤާއިމްކޮފް ޔެމެހެއްޓުމަފްޓަކައި

ހާޑަގުގަކުސާ އަލާލީ ޤަވައިޔުސެ ޙުޔޫޔުސެ ގެޒޭސައި ޕާޓީސެ

ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވައިޔުސެ ޙުޔޫޔުސެ ގެޒޭސައި ޕާޓީސެ

ޒައީލް ޤައުމީ ޗެއަޒޕާލަދް އާއި މަޝްވަޒާކޮފް އެކުއެކީސައި

ސުދަދްގަކާ މަޝްވަޒާކޮފް އެޓަޒާގްގަކާ އެކުއެކީސައި

މަލައްކަގްކުޒުދް .މަގީސައި ބަޔާދް ވެޓައިވާސޮގުސެ މަގިދް

މަލައްކަގްކުޒުމެވެ.

ޕާޓީސެ ޒައީލް ޤައުމީ ޗެއަޒޕާލަދް އާއި މަޝްވަޒާކޮފް

(ފ) ޤައުމީ މަޖިޑީހާއި ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއާއި

އެކުއެކީސައި މަލައްކަގްކުޒުމުސެ ގެޒޭސައި ޔިމާވާ މައްލަޑަގައް

ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕުސެ މަޝްވަޒާސެ މަގިދް ޕާޓީސެ

ޕާޓީސެ މަޤްޞަޔުގަކާއި ޕާޓީސެ އެއްބައިވަދްގަކަދް ދުސެއްޑޭދެ

ލިޔާލަގުގައް އެކަފައެޅުމާއި އެލިޔާލަގުގައް

ޓަޔައިދް ޔެޓަޒާގުދް ހައްޑުކުޒުދް .އަޔި މިހެދް ހައްޑު

ގަދްޓީޒުކުޒުދް.

ދުކުޒެވިއްޖެދަމަކ އިގުޒު ޓިޔަވަޅެއް އެޅުމުސެ ކުޒިދް މިޓަޔަ
މައްލަޑަގައް ޤައުމީ މަޖިޑިހަފް ހުފަހަޅައިސެދް ހައްޑު ކުޒުމަފް
މަލައްކަގްކުޒުދް.
(އ) ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއާއި ކެބިދެޓްސެ ޑަޓަޔާއެކު ޕާޓީސެ

އުދިކުޒުދް

ޓަޒާގުދް ލަޒުކާޒާއި ލިޔާލީ ޕާޓީގަކާއި އެހެދިހެދް
ޓަޒާގްގަކާ މުޢާމަޑާގް ހިދްސުދް
(ވ) ޕާޓީސެ ލިޔާލަގާއި އެއްސޮގްވާ ސޮގުސެ މަގިދް

އުދިކުޒުދް

ކަދްގައްގައް ޒާވާ ހިދްސުދް
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(މ) ޤައުމީ މަޖިޑީހާއި ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއާއި ކެބިދެޓްސެ

އުދިކުޒުދް

މަޝްވަޒާސެ މަގިދް ޕާޓީސެ ލިޔާލަގުގައް އެކަފައެޅުމާއި
އެލިޔާލަގުގައް ގަދްޓީޒުކުޒުދް.
7.1.2

 .79ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ

ޕާޓީސެ ޒައީލް އަކީކ ޕާޓީސެ އެދްމެ އިލް މަޤާމެވެ .އަޔި

ޕާޓީސެ ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ ޒައީލްއަކީ

ޕާޓީސެ ޒައީލްސެ ވާޖިބުގައް ،ޗެއާޕާލަދާއި

ޒައީލް

އޭދާއަކީ ލިޔާލީކަދްކަމުސައި ޕާޓީ ގަމްލީޑުކުޒާ އަޔި ޕާޓީސެ

ލިޔާލީކަދްކަމުސައި ޕާޓީ ގަމްލީޑުކުޒާ އަޔި ޕާޓީސެ

ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ ޒައީލްސެ މެޔުސައި

ލިޔާލީ ޙަޒަކާގްގައް ހިދްސުމުސެ ވާޖިބު އަޔާކުޒާ އެދްމެ

ލިޔާލީ ޙަޒަކާގްގައް ހިދްސުމުސެ ވާޖިބު އަޔާކުޒާ

ބަހާޑުދް.

އިލްޓަޒާގެވެ .ދަމަވެލް މިކަދްކަދް އޭދާ އަޔާކުޒާދީ ޕާޓީސެ

އެދްމެ އިލް އެއް ޓަޒާގެވެ .ދަމަވެލް މިކަދްކަދް

އުޞޫޑުގައް ކަމުސައިވާކ ކަދްކަދް ކަދޏައެޅުމުސައި

އޭދާ އަޔާކުޒާދީ ޕާޓީސެ އުޞޫޑުގައް ކަމުސައިވާކ

ޏިމޮކްޒެޓިކް މިދްސަދޏުގަކާއިކ ހުޅުވިޓައިވާ އެގެޒެއެދސޭ

ކަދްކަދް ކަދޏައެޅުމުސައި ޏިމޮކްޒެޓިކް

ބީޔައިދް ޢަމަޑުކުޒުމުސެ އުޞޫޑުގަކާ ޓުފުދާޒާ ސޮގަފެވެ .އަޔި

މިދްސަދޏުގަކާއިކ ހުޅުވިޓައިވާ އެގެޒެއެދސޭ

އޭދާއަފް ޑިބޭބާޒުގަކުދް މި އުޞޫޑުގަކާ ޔެކޮޅަފް ޢަމަޑުގައް

ބީޔައިދް ޢަމަޑުކުޒުމުސެ އުޞޫޑުގަކާ ޓުފުދާޒާ

ދުބަހައްޓާ ސޮގަފެވެ.

ސޮގަފެވެ .އަޔި އޭދާއަފް ޑިބޭބާޒުގަކުދް މި
އުޞޫޑުގަކާ ޔެކޮޅަފް ޢަމަޑުގައް ދުބަހައްޓާ
ސޮގަފެވެ.

7.1.3

އަސާސީ ގަވާއިދު

ޒައީލްކަމުސެ ޔައުޒަކީ ،ޓަލްއަހަޒު ޔުވަހެވެ.
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

7.2

ދައިބު ޒައީލް

އުދިކުޒުދް

7.2.1

ޕާޓީސެ ދައިބުޒައީލްސެ ވާޖިބުގައް:

އުދިކުޒުދް

(ހ)

ދައިބު ޒައީލްސެ މަޤާމު އުވާޑުދް

ޒައީލްސެ މަލްއޫޑިއްޔަގާއި ވާޖިބުގައް

އަޔާކުޒުމުސައި ޒައީލްއަފް އެހީގެޒިވެޔިދުދް.
(ފ)

ޒައީލްސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއިކ

ވާޖިބުގައްއަޔާކުޒުމަފް ޢުޒުޒުވެޒިވާ ޙާޑަގްގަކުސައި ޒައީލްސެ
މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއިކ ވާޖިބުގައް އަޔާކުޒުދް.

7.2.2

(ދ)

ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޙަވާޑުކުޒާ ކަދްކަދް ކުޒުދް.

(ޒ)

ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް.

ދައިބް ޒައީލްކަމުސެ ޔައުޒަކީ ،ޓަލްއަހަޒު ޔުވަހެވެ.

އުދިކުޒުދް

 .80ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ

ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ ޒައީލްސެ ވާޖިބުގަކަކީ:

ޒައީލްސެ ވާޖިބުގައް

(ހ) ޤައުމީ މަޖިޑީހާއި ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއާއި
ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕުސެ ޑަޓަޔާއެކު ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް
ލަޒުކާޒާއި ލިޔާލީ ޕާޓީގަކާއި އެހެދިހެދް
ޓަޒާގްގަކާ މުޢާމަޑާގް ހިދްސުދް

އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ފ) ޤައުމީ މަޖިޑީހާއި ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއާއި
ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕުސެ މަޝްވަޒާސެ މަގިދް ޕާޓީސެ
ލިޔާލަގުގައް އެކަފައެޅުމާއި އެލިޔާލަގުގައް
ގަދްޓީޒުކުޒުދް.
7.3

 .81ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދް

ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދް

ޤައުމީ ޗެއާޒޕާލަދްއަކީ ޕާޓީސެ އެގެޒޭސެ

ޤައުމީ ޗެއާޒޕާލަދް ސެ މަޤާމަކީ ޔެވަދައަފް އެދްމެއިލް

ކަދްގައްގައް ޒާވާ އިދްގިޒާމްކޮފް ހިދްސާ

މަޤާމެވެ .އަޔި ޤައުމީ ޗެއާޒޕާލަދްއަކީ ޕާޓީސެ އެގެޒޭސެ

ބެޑެހެއްޓުމުސެ ވާޖިބު އަޔާކުޒާ އެދްމެ

ކަދްގައްގައް ޒާވާ އިދްގިޒާމްކޮފް ހިދްސާ ބެޑެހެއްޓުމުސެ ވާޖިބު

އިލްޓަޒާގެވެ.

އަޔާކުޒާ އެދްމެ އިލްޓަޒާގެވެ.
7.3.1

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީއަކަފް ބަޔަޑުކުޒުދް

ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ ވާޖިބުގައް:

 .82ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދްސެ

(ހ) ޕާޓީސެ ޒައީލްއާއި ދައިބު ޒައީލްސެ ވާޖިބުގަކާއިކ

ވާޖިބުގައް.

މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް އަޔާކުޒުމަފް ޢުޒުޒުވެޒިވާ ޙާޑަގްގަކުސައި އެ

އުދިކުޒުދް

މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއިކ ވާޖިބުގައް އަޔާކުޒުދް.
(ފ)

ކޮދްސްޒެލްއާއިކ އަހަޒީ ބައްޔަޑުވުމާއިކ ސައުމީ

މަޖިޑީހުސެ ޒިޔާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް.

އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދްސެ ވާޖިބުގަކަކީ:
(ހ) ކޮދްސްޒެލްއާއި ސައުމީ މަޖިޑީހާއި ޤައުމީ
ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް.
(ފ) ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ މަޤާމު ޓިޔަވާ،
ކޮދްސްޒެލްއިދް ބާއްވާ އެހެދް ހުޒިހާ އިދްގިޚާބުގައް
އިދްގިޒާމްކޮފް ޒޭވުދް
(ދ) ޔާއިޒާގަކުސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީގަކުސެ އިދްގިޚާބު
އިދްގިޒާމްކޮފް ޒޭވުދް.
(ޒ) ޕާޓީސެ އިޔާޒީކަދްކަމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު
އުޓުޑުދް.
(ބ) ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވައިޔަފް
އިޚްޑާޞްގެޒިކާމާއެކު ޒައްކާގެޒިވުދް އަޔި
ޔިޓާޢުކުޒުދް.
(ޅ) ޕާޓީސެ އުޞޫޑުގަކަފް ޒައްކާގެޒިވެ ،އެ
އުޞޫޑުގައް ޔިޓާޢުކުޒުދް.
(ކ) ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒޭސައި ޏިމޮކްޒަލީސެ
މިދްސަދޏުގަކާއި ،ބައިވެޒިވުމާއި ،ހަމަހަމަކަދް
ކުޒިއެޒުވުމަފް މަލައްކަގް ކުޒުދް.
(އ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ޒިޕޯޓުގައް ކޮދްސްޒެލްއަފް
ހުފައެޅުދް.
(ވ)

މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ

ޝަޒުގުގަކުސެމަގިދްކ ޤައުމީ މަޖިޑީހުދްޔޭ ބާޒުގަކުސެ

އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

މަގިދްކ ޗެއާޕާލަދްސެ އެހެދިހެދް ވަޒީޓާގަކާއިކ
ވާޖިބުގައް އަޔާކުޒުމާއިކ ޗެއާޕާލަދަފް ޑިބޭ ބާޒުދް
އެކިކަދްކަމަފް ޢަމަޑު ހިދްސުދް.
(މ) ޤައުމީ މަޖިޑީހާއި ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ
ޑަޓަޔާއެކު ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ލަޒުކާޒާއި ލިޔާލީ
ޕާޓީގަކާއި އެހެދިހެދް ޓަޒާގްގަކާ މުޢާމަޑާގް
ހިދްސުދް
(ޓ) ޕާޓީސެ ލިޔާލަގާ އެއްސޮގްވާ ސޮގުސެ މަގިދް
ކަދްގައްގައް ޒާވާ ހިދްސުދް
(ޔ) ޤައުމީ މަޖިޑީހާއި ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ
މަޝްވަޒާސެ މަގިދް ޕާޓީސެ ލިޔާލަގުގައް
އެކަފައެޅުމާއި އެލިޔާލަގުގައް ގަދްޓީޒުކުޒުދް.
(ދ)

ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ މަޤާމު ޓިޔަވާކ

ކޮދްސްޒެލްއިދް ބާއްވާ އެހެދް ހުޒިހާ އިދްގިޚާބުގައް
ހިދްސުދް.
(ޒ)

ޔާއިޒާގަކުސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީގަކުސެ އިދްގިޚާބު

ހިދްސުދް.
(ބ)

ޕާޓީސެ އިޔާޒީކަދްކަމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު އުޓުޑުދް.

(ޅ) ޕާޓީސެ މަޤްޞަޔުގައް ޙާޞިޑުކުޒުމަފްޓަކާ އަޔި ޕާޓީސެ

އުދިކުޒުދް

އެއްބައިވަދްގަކަދް ޤާއިމްކޮފް ޔެމެހެއްޓުމަފްޓަކާ ޤައުމީ
ޗެއަޒޕާލަދް ޕާޓީސެ ޒައީލް އާއިއެކު މަލައްކަގް ކުޒަދްޖެހޭ
އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ހާޑަގުގަކުސާ އަލާލީ ޤަވައިޔުސެ ޙުޔޫޔުސެ ގެޒޭސައި ޤައުމީ
ޗެއަޒޕާލަދް ޕާޓީސެ ޒައީލް އާއި މަޝްވަޒާކޮލް އެކުއެކީސައި
މަލައްކަގްކުޒުދް .މަގީސައި ބަޔާދް ވެޓައިވާސޮގުސެ މަގިދް
ޤައުމީ ޗެއަޒޕާލަދް ޕާޓީސެ ޒައީލް އާއި މަޝްވަޒާކޮފް
އެކުއެކީސައި މަލައްކަގްކުޒުމުސެ ގެޒޭސައި ޔިމާވާ މައްލަޑަގައް
ޕާޓީސެ މަޤްޞަޔުގަކާއި ޕާޓީސެ އެއްބައިވަދްގަކަދް ދުސެއްޑޭދެ
ޓަޔައިދް ޔެޓަޒާގުދް ހައްޑުކުޒުދް .އަޔި މިހެދް ހައްޑު
ދުކުޒެވިއްޖެދަމަކ އިގުޒު ޓިޔަވަޅެއް އެޅުމުސެ ކުޒިދް މިޓަޔަ
މައްލަޑަގައް ޤައުމީ މަޖިޑިހަފް ހުފަހަޅައިސެދް ހައްޑު ކުޒުމަފް
މަލައްކަގްކުޒުދް.
(ކ)

މާއްޔާސެ (ހ) ސައި ދަދްސަދެވިޓައި

ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ ޖަޑްލާގަކުސެ ޒިޔާލަގު

ބެޑެހެއްޓުދް.
7.3.2

 .83ޗެއާޕާލަދްސެ ޔައުޒު

ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ ޔައުޒަކީ ،ޓަލްއަހަޒު ޔުވަހެވެ.

ދައްލު ޒަސަޅު

 .84ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު

ޗެއާޒޕާލަދްސެ ދައިބު (ލިޔާލީ)ސެ މަޤާމަކީ ގިދްވަދައަފް

ޗެއާޒޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ)ސެ މަޤާމަކީ

ޕާލަދްސެ ދައިބު (ލިޔާލީ) ޗެއާޒ ޕާލަދްސެ

(ލިޔާލީ)

އެދްމެއިލް މަޤާމެވެ .އަޔި މިޗެއާޒޕާލަދްސެ ދައިބަކީ ޕާޓީސެ

ގިދްވަދައަފް އެދްމެއިލް މަޤާމެވެ .އަޔި

ދައިބު (އިޔާޒީ) އަފް ބަޔަޑުވުދް

މެދްބަޒޝިޕް ކަދްގައްގައް ބަޑަހައްޓެމާއި ކެދްޕެއިދްސެ

މިޗެއާޒޕާލަދްސެ ދައިބަކީ ޕާޓީސެ މެދްބަޒޝިޕް

ކަދްގައްގައް ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދް

ކަދްގައްގައް ބަޑަހައްޓެމާއި ކެދްޕެއިދްސެ

އިދްގިޒާމްކޮފް ހިދްސާ ބެޑެހެއްޓުމުސެ ވާޖިބު އަޔާކުޒާ އެދްމެ

ކަދްގައްގައް ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ ބެޑުމުސެ

އިލްޓަޒާގެވެ.

ޔަފުދް އިދްގިޒާމްކޮފް ހިދްސާ ބެޑެހެއްޓުމުސެ ވާޖިބު
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މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

އަޔާކުޒާ އެދްމެ އިލްޓަޒާގެވެ.

 .85ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު

ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (ލިޔާލީ)ސެ ވާޖިބުގައް:

ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ)ސެ ވާޖިބުގައް:

ޕާލަދްސެ ދައިބު (ލިޔާލީ) ޗެއާޒ ޕާލަދްސެ

(ލިޔާލީ)ސެ ވާޖިބުގައް:

(ހ) މެދްބަޒޝިޕް އިގުކުޒުމާއި މެދްބަޒުދް ހިޓެހެއްޓުމަފް

(ހ) މެދްބަޒޝިޕް އިގުކުޒުމާއި މެދްބަޒުދް

ދައިބު (އިޔާޒީ) އަފް ބަޔަޑުވުދް

މަލައްކަގް ކުޒުދް

ހިޓެހެއްޓުމަފް މަލައްކަގް ކުޒުދް

(ފ) މެދްބަޒޝިޕް ޏާޓާބޭލް ޓުޒިހަމައަފް ބެޑެހެއްޓުދް

(ފ) މެދްބަޒޝިޕް ޏާޓާބޭލް ޓުޒިހަމައަފް

(ދ) ކެދްޕެއިދް ގަކަފް ގައްޔާޒުވުމަފް ކުޒަދް ޖެހޭ

ބެޑެހެއްޓުދް

ކަދްގައްގައް ކުޒުމާއި ކެދްޕެއިދްސެ ކަދްގައްގައް ހިދްސުދް

(ދ) ކެދްޕެއިދް ގަކަފް ގައްޔާޒުވުމަފް ކުޒަދް ޖެހޭ

(ޒ) މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދް ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު

ކަދްގައްގައް ކުޒުމާއި ކެދްޕެއިދްސެ ކަދްގައްގައް

ބެޑެހެއްޓުދް.

ހިދްސުދް

(ބ) ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް

(ޒ) މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދް ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު

(ޅ) ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދްސެ ވާޖިބުގަކާއިކ މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް

ބެޑެހެއްޓުދް.

އަޔާކުޒުމަފް ޢުޒުޒުވެޒިވާ ޙާޑަގްގަކުސައި އެ

(ބ) ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް

މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއިކ ވާޖިބުގައް އަޔާކުޒުދް.

(ޅ) ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދްސެ ވާޖިބުގަކާއި،
މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް އަޔާކުޒުމަފް ޢުޒުޒުވެޒިވާ
ޙާޑަގްގަކުސައި އެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއި ،ވާޖިބުގައް
އަޔާކުޒުދް.
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 .86ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު

ޗެއާޒޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ)ސެ މަޤާމަކީ

(މާޑީ)

ހަގަޒުވަދައަފް އެދްމެއިލް މަޤާމެވެ .އަޔި

މާއްޔާއެއް އިގުޒުކުޒުދް

މިޗެއާޒޕާލަދްސެ ދައިބަކީ މާޑީ ކަދްގައްގައް
ބެޑެހެއްޓުމާއި ޕާޓީސެ ޗަދްޔާސެ ކަދްގައްގައް ޤައުމީ
ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދް އިދްގިޒާމްކޮފް
ހިދްސާ ބެޑެހެއްޓުމުސެ ވާޖިބު އަޔާކުޒާ އެދްމެ
އިލްޓަޒާގެވެ.
 .87ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު

ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ)ސެ ވާޖިބުގައް:

(މާޑީ)ސެ ވާޖިބުގައް:

(ހ) ހަމަޖެހިޓައިވާ އުލޫޑެއްސެ މަގީދް ޕާޓީ
ހިދްސުމަފް ޓައިލާ ހޯޔުދް
(ފ) ހަޒަޔުކުޒުމަފް ބަޖެޓު އެކުޑަވާޑުދް
(ދ) ކުޒާ ހަޒަޔުގައް ބަޖެޓުސެ ގެޒޭސައި ކޮދްޓްޒޯޑް
ކުޒުދް
(ޒ) އަހަޒީ އޮޏިޓް ޒިޕޯޓު ގައްޔާޒު ކުޒުދް
(ބ) ކެދްޕެއިދްސެ ޓައިލާއާބެހޭ އެދްމެހައި
ކަދްގައްގައް ބެޑެހެއްޓުދް
(ޅ) ހަމަޖެހިޓައިވާ އުލޫޑެއްސެ މަގީދް
މެދްބަޒޝިޕް ޗަދްޔާ ސަވާއިޔުދް ދެސުދް
(ކ) މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު
ބެޑެހެއްޓުދް.
(އ) ލެކްޒެޓޭޒިޔަޓްސެ ހުޒިހާ ޓައިލާއާބެހޭ
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ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ކަދްގައްގައް ބެޑެހެއްޓުދް
(ވ) ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދާއި ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު
(އިޔާޒީ) އެބައިމީހުދްސެ ވާޖިބުގަކާއިކ
މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް އަޔާކުޒުމަފް ޢުޒުޒުވެޒިވާ
ޙާޑަގްގަކުސައި އެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއިކ ވާޖިބުގައް
އަޔާކުޒުދް.
(ހ) ޕާޓީސެ ލެކެޓޭޒިއެޓްސެ އިޔާޒީ ހުޒިހާ

7.4

 .88އަމީދް އާއްމު

7.4.1

 .89އަމީދް އާއްމުސެ

(ހ)ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދްކ ޕާޓީސެ ޒައީލްސެ

މަލްއޫޑިއްޔަގު

ޑަޓަޔާއިއެކުކ ކޮދްސްޒެލްއާއިކ އަހަޒީ ބައްޔަޑުވުމުސެ

(ހ)

ޖަޑްލާގައް ބާއްވާކ ކުޒަދްޖެހޭ އިދްގިޒާމްގައް ކުޒުދް.

ޒައީލްސެ ޑަޓަޔާއެކުކ ކޮދްސްޒެލްއާއި ޕާޓީސެ

މާއްޔާއެއް އިގުޒުކުޒުދް

ކަދްކަމެއްސައި އެދްމެ އިލްކޮފް ހުދްދާދީ ޕާޓީސެ
އަމީދް އާދްމެވެ.
(ފ) އަމީދް އާދްމު އިލްކޮފް ވަކިކުޒާދީ ޤައުމީ
މަޖިޑީހުދްދެވެ.
އަމީދް އާއްމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކަކީ:
ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދްކ ޕާޓީސެ

އެހެދިހެދް އިޔާޒީ ޖަޑްލާގައް ބާއްވާކ ކުޒަދްޖެހޭ
އިދްގިޒާމްގައް ކުޒުދް.
 89ވަދަ މާއްޔާސެ (ފ) އަޔި (ދ)

އަސާސީ ގަވާއިދު

ދައްލު ޒަސަޅު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ޒ)

އަލާލީ ޤަވާއިޔުސައި ވާސޮގުސެމަގިދް ޤައުމީ

އުދިކުޒުދް

މަޖިޑީހުސެ ޖަޑްލާގަކާއިކ ކޮދްސްޒެލްއާއި އަހަޒީ
ބައްޔަޑުވުމުސެ ޖަޑްލާގައް އިދްގިޒާމުކޮފް ހަމަޖެއްލުދް.
(ބ) ޕާޓީސެ އެދްމެހާ ޑިޔެކިޔުދްގައް ބެޑެހެއްޓުދް.

(ޒ) ޕާޓީސެ އެދްމެހާ ޑިޔެކިޔުދްގައް ބެޑެހެއްޓުދް.

(ޅ) ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ޑިލްޓު ބެޑެހެއްޓުދް.

އުދިކުޒުދް

(ކ)ޕާޓީސެ ޒައީލް އާއި ހިދްސާކޮމިޓީއިދް އަޔި ޤައުމީ

(ބ)ޕާޓީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއިދް އަޔި ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް

މަޖިޑީހުދް ޙަވާޑުކުޒާ އެދްމެހާ ކަދްގައްގައް ކުޒުދް.

ޙަވާޑުކުޒާ އެދްމެހާ ކަދްގައްގައް ކުޒުދް.

މިމަލައްކަގް މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދް ކޮމިޓީއާ
ޙަވާޑުކުޒުދް

(ޅ) ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް މުލާޒަޔީސެދް ވަޒީޓާއަޔާކުޒާ

އަކުޒެއް އިގުޒުކުޒުދް

މުއައްޒަޓުދްސެ ކަދްގައްގައް ބެޑެހެއްޓުދް.
7.4.2

 .90އަމީދް އާއްމުސެ

އަމީދް ޢާއްމު ސެ ޔައުޒަކީ ޓަލްއަހަޒެވެ.

ދައްޞު ޒަސަޅު

ޔައުޒު
7.5

ޕާޓީސެ އިޔާޒާ

އުދިކުޒުދް

ޕާޓީސެ ލެކެޓޭޒިއެޓް ،ޕާޓީސެ ސުދަދެއްސެ ސޮގުސައި
އިލްވެ ބަޔާދްވެޓައިވާގީ

އަސާސީ ގަވާއިދު

ޞަފުޙާ  63ގެ 48

މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ކޮދްސްޒެލްއާއި ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާ ވަކި

7.5.1

އުދިކުޒުދް

މިދްސަދޏުގަކެއްސެ މަގިދް ހިދްސާކ ޕާޓީސެ އޮދިސަދޏާއި
އިޔާޒީބައިގައް ހިމެދޭ ޤައުމީ އިޔާޒާއެއް އޮދްދަދްވާދެއެވެ.
މިޤައުމީ އިޔާޒާސައި ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް މުލާޒަޔީސެދް
ވަޒީޓާއަޔާކުޒާ މުއައްޒަޓުދް ގިބޭދެއެވެ .ޤައުމީ އިޔާޒާސެ
މުއައްޒަޓުދް:
(ހ)

ޕާޓީސެ އަމާޒުގަކާއިކ މަޤްޞަޔުގައް ޤަބޫޑުކުޒަދް

އުދިކުޒުދް

ޖެހޭދެއެވެ.
(ފ)

ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާ އުޞޫޑުގަކާ

އެއްސޮގްވާސޮގުސެ މަގިދްކ އަމީދް ޢާމްސެ ޓަޒާގުދް
އެބައިމީހުދްސެ ލުޑޫކާއި ޤަބޫޑުކުޒާ އުޞޫޑުގައް ބަޑާ
ޓާލްކުޒުމަފްޓަހު މެދުވީ ވަޒީޓާއެއް ދުޔެވޭދެއެވެ.
 .91އިލްގަޒުޖަމާދު

ޕާޓީސެ މީޏިއާސެ ހުޒިހާ ކަމަކާ ޙަވާޑުވެ ހުދްދާދީ

މާއްޔާއެއް އިގުޒުކުޒުދް

ޕާޓީސެ އިލްގަޒުޖަމާދެވެ.
 .92އިލްގަޒުޖަމާދުސެ

ާޓީސެ އިލްގަޒުޖަމާދުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކަކީ:

މަލްއޫޑިއްޔަގު

(ހ) ޕާޓީސެ މީޏިއާ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް
(ހ) ޕާޓީސެ މީޏިއާ ޔުދިޓެއް ޤާއިމުކުޒުމާއި
ޔުދިޓުސެ ޚަބަޒުގައް މުޅި ޖުމްހޫޒިއްޔާއަފް ޑިބޭދޭ
އިދްގިޒާމް ހަމަޖެއްލުދް.
(ފ) ޕާޓީސެ މަޢްޑޫމާގާއި ޕާޓީސެ ސުދްދަދްގަކުސެ
މަޢުޑޫމާގާއި ގަޢްޑީމާއި ހޭޑުދްގެޒިކަދް،
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ދޫލްގަކާއި ،ވެބްލައިޓާއި ،އަޏާއި ޓެޑެވިޒަދް
ބޭދުދްކޮފްސެދް ޒައްޔިގުދްދަފް ޓޯޒުކޮފްޔިދުދް.
(ދ) ޕާޓީސެ ބަޖެޓުދް ޔޫކުޒާ ޓައިލާއިދް ޔުދިޓުސެ
ޚަޒަޔުގައް ހަމަޖެއްލުދް.
(ޒ) ޔުދިޓުސެ ޚަބަޒުގައް ޒައްޔިގުދްދަފް ކަދްކަދް
އަދްސައިޔޭ ،ޒައްޔިގުދްދަފް ގަޢްޑީމުޔޭ ،ޒައްޔިގުދްސެ
ހޭޑުދްގެޒިކަދް އިގުޒުކޮފްޔޭ އަޔި ޒައްޔިގުދްސެ
ޙައްޤުގައް ޓޯޒުކޮފްޔިދުމަފް ޕާޓީދް ކުޒާ މަލައްކަގް
އެދސޭދެސޮގަފް ޓޮދުވަމުދް ސެދްޔިޔުދް.
(ބ) ޔުދިޓުސެ ޚަބަޒުގައް ޑިބިސަދްދަދީ
ޒައްޔިގުދްކަމަފްވާއިޒު ،ޒައްޔިގުދްސެ ޝައުސުގައް
ހުދްދަ ސޮގްގަކަފް އިޖާބަ ޔިދުމާއި އަޔި އެސޮގަފް
އިޖާބަޔޭދޭ ސޮގްގަކެއް ކަދޏއެޅުދް
(ޅ) ޕާޓީއިދް ޓޯޒުކޮފްޔޭ ޚިޔްމަގާ ސުޅުދްހުޒި އަޔި
ޕާޓީދް ޒައްޔިގުދްދަފް ކޮފްޔޭ ޚިޔްމަގަފް
މަސުޓަހިވާދެ އަޔި އެޚިޔަމަގް އާޑާވާދެ މީޏިޔާއާބެހޭ
އެހެދް މަލައްކަގްގައް ކުޒުދް.
(ކ) ޔުދިޓު މަޤްލަޔުގައް ޙާލިޑުކުޒުމަފްޓަކައި
ޔުދިޓުދް ޓަގުޒާ މައުޑޫމާގުގަކުސެ މައްޗަފް
ބިދާކޮފްސެދް ދެޒެދްޖެހޭ ގަކެގި ސާދޫދާއި ސަވާއިޔު
ހުއްޔަކުޒާ ސޮގެއްސެ މަގިދް ދެޒުމާއި ބެހުމާއި
ވިއްކުމާއި އެޏިޓްކުޒުމާއި ޕްޒިދްޓްކުޒުމާއި
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ޝާއިޢުކުޒުމާއި މުޖުގަމައުސެ ގެޒޭސައި ޔައުޒުވާދޭ
ސޮގާއި ޓެގުޒޭދޭ ސޮގް ހެޔުދް
(އ) އެކަދްކަދް ކުޒުމަފްޓަކައި އެކިއެކި
ކުގުބުޚާދާގަކާއި އަޒުޝީޓުގައް އުޓައްޔާ ހިދްސަދްޖެހޭ
ކަމަފްވާދަމަ އެކަދްކަދްވެލް ކުޒުދް.
(ވ) ޔުދިޔޭސެ ޚަބަޒުގަކަފްވެލް ޕާޓީސެ
މަލައްކަގްގަކުސެ މައުޑޫމާގު ސެދެލްޔެވޭދެ
އިދްގިޒާމްގައް ހަމަޖެއްލުމާއި ޔުދިޔޭސެ އެކިއެކި
ދިއުލް އެޖެދްލީގަކުސައި އިޝްގިޒާކު ޔައްކައިސެދް
ބައިވެޒިވުމާއި އެޓަޔަ ގަދްގަދުސެ ޚިޔްމަގް ހޯޔުދް
(މ) ޔުދިޓުސެ މުއައްޒަޓުދް ގަމްޒީދްކުޒުމަފާއި
މީޏިޔާ ޔާއިޒާސައި ކުޒިއެޒުދް ހޯޔައިޔިދުމަފް
މަލައްކަގްކުޒުމާއި ކަމާސުޅިޓައިވާ ޔިޒާލާގައްވެލް
ކުޒަމުދް ޔިޔުދް
(ޓ) ވެވެދް އޮގް މިދްވަޒަކުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ
އިމުދް ބޭޒަފްވެލް ޔުދިޓުސެ ޚިޔްމަގް
ޓޯޒުކޮފްޔެމުދް ޔިޔުދް.
7.6
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(ހ)

ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް ޕާޓީސެ ޒައީލް

ޗެއާޕާލަދް އިދްގިޚާބުކުޒުދް ކަމަފާއި ދައިބު ޒައީލް ކަމަފާއިކ ޤައުމީ ޗެއަޒޕާޒލަދް

އަސާސީ ގަވާއިދު

(ހ)

ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް ޕާޓީސެ

ޤައުމީ ޗެއަޒޕާޒލަދް ކަމަފް ކުޒިމަގިޑުމަފް އެޔޭ

ކަމަފް ކުޒިމަގިޑުމަފް އެޔޭ ޓަޒާގްގަކަފް އެކަމުސެ ޓުޒުޞަގު

ޓަޒާގްގަކަފް އެކަމުސެ ޓުޒުޞަގު އިދްގިޚާބު

އިދްގިޚާބު ބޭއްވުމުސެ  60ޔުވަލްކުޒިދްކ ހުޅުވާޑަދްވާދެއެވެ.

ބޭއްވުމުސެ  60ޔުވަލްކުޒިދްކ ހުޅުވާޑަދްވާދެއެވެ.

އަޔި މިމަޤާމުގަކަފް ކުޒިމަގިޑާދް އެޔޭޓަޒާގްގަކަފް

އަޔި މިމަޤާމަފް ކުޒިމަގިޑާދް އެޔޭޓަޒާގްގަކަފް
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

އިޢުޑާދްކުޒާގާ ހަގް ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި ޑިޔުމަކުދް އެކަދް

އިޢުޑާދްކުޒާގާ ހަގް ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި ޑިޔުމަކުދް

ޕާޓީސެ އިޔާޒާ އަފް ހުފަހަޅަދް ވާދެއެވެ .މުއްޔަގު

އެކަދް ޕާޓީސެ އިޔާޒާ އަފް ހުފަހަޅަދް ވާދެއެވެ.

ހަމަވުމަފްޓަހު ކުޒިމަގި ޑާޓައި ވާ ޓަޒާގް ގައް ގިދް ޔުވަހުސެ

މުއްޔަގު ހަމަވުމަފްޓަހު ކުޒިމަގި ޑާޓައި ވާ

ގެޒޭސައި އިއުޑާދް ކުޒަދް ވާދެ އެވެ.

ޓަޒާގްގައް ގިދް ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި އިއުޑާދް ކުޒަދް
ވާދެ އެވެ.

7.7
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(ފ) އަޔި (ދ) ސެ ދައްލު ޒަސަޅު

ދައްލު ޒަސަޅު

(ޒ)ޕާޓީސެ ޒައީލްއާއި ދައިބް ޒައީލްއާއި ޗެއަޒޕާލަދްސެ

(ޒ)ޗެއާޕާލަދްސެ މަޤާމް ހޮވާދީ މިމަޤާމަފް

މަޤާމް ހޮވާދީ ޕާޓީސެ މިމަޤާމްގަކަފް ކުޒިމަގި ޑުމުސެ މުއްޔަގު

ކުޒިމަގި ޑުމުސެ މުއްޔަގު ހަމަވާ ޔުވަހާ ހަމައަފް

ހަމަވާ ޔުވަހާއި ހަމައަފް ޕާޓީސައި ޒަޖިލްޓްޒީ ކޮފްޓައިވާ

ޕާޓީސައި ޒަޖިލްޓަޒީ ކޮފްޓައިވާ މެމްބަޒުދްސެ

މެމްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ބޭއްވޭ ޢާދްމު އިދްގިޚާބެއްސައި ދެސޭ

މެޔުސައި ބޭއްވޭ ޢާދްމު އިދްގިޚާބެއްސައި ދެސޭ

ލިއްޒު ވޯޓަކުދް އެމަޤާމަކަފް އެދްމެ ސިދަ ވޯޓް ހޯޔާ

ލިއްޒު ވޯޓަކުދް އެމަޤާމަކަފް އެދްމެ ސިދަ ވޯޓް

ޓަޒާގެކެވެ.

ހޯޔާ ޓަޒާގެކެވެ.

ދައްލު ޒަސަޅު

ދައްލު ޒަސަޅު

ދައްލު ޒަސަޅު

ޗެއަޒޕާލަދްސެ މަޤާމަފް
ކުޒިމަގިޑާ މީހުދްސެ ކިބާސައި
ހުދްދަދްވާދެ ލިޓަގައް:
7.8
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ޕާޓީސެ ޒައީލާއި ދައިބު ޒައީލާއި ޤައުމީ ޗެއަޒޕާލަދްސެ

ޕާޓީސެ ޤައުމީ ޗެއަޒޕާލަދްސެ މަޤާމު ހުލްވަދީ

ޗެއަޒޕާލަދްސެ މަޤާމު

މަޤާމެއް ހުލްވަދީ ގިޒީސައި މިވާސޮގަފެވެ.

ގިޒީސައި މިވާސޮގަފެވެ.

ހުލްވުދް.
އަސާސީ ގަވާއިދު

(ހ)

މަޤާމުސެ މުއްޔަގު ހަމަވުދް.

(ހ)

މަޤާމުސެ މުއްޔަގު ހަމަވުދް.
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

7.9

7.9.1

(ފ)

އިލްގިއުޓާ ޔިދުދް.

(ފ)

އިލްގިއުޓާ ޔިދުދް.

(ދ)

މަޒުވުދް.

(ދ)

މަޒުވުދް.

(ޒ)

މަޤާމުސެ ލިޓައެއް އުދިވުދް.

(ޒ)

މަޤާމުސެ ލިޓައެއް އުދިވުދް.

(ބ)

މަޤާމުދް ވަކިކުޒުދް.

(ބ)

މަޤާމުދް ވަކިކުޒުދް.
އަޒިމަގީ ލުޒުޚީއަކަފް ބަޔަޑުކުޒުދް

ޕާޓީސެ މަޤާމެއް ހުލްވުދް

 .96ޕާޓީސެ މަޤާމެއް

ޕާޓީސެ ޒައީލްސެ މަޤާމުހުލްވެއްޖެދަމަކ ޕާޓީސެ ޒައީލްކަމުސެ

(ހ) ޕާޓީސެ ޗެއާޕާލަދްސެ މަޤާމު ހުލްވެއްޖެދަމަ

ހުލްވުދް

ވާޖިބުގައް ވަސުގީސޮގުދް އަޔާ ކުޒާދީ ދައިބު ޒައީލްއެވެ.

މިއަލާލީ ޤަވާޢިޔުސައިވާ ސޮގުސެމަގިދް އެމަޤާމަފް

ޕާޓީސެ ޒައީލްއާއިކ ދައިބުޒައީލްއާއިކ ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ

މީހަކު އިދްގިޚާބު ކުޒަދްވާދެއެވެ.

މަޤާމު ހުލްވެއްޖެދަމަ މިއަލާލީ ޤަވާޢިޔުސައިވާ ސޮގުސެމަގިދް
އެމަޤާމުގަކަފް މީހުދް އިދްގިޚާބު ކުޒަދްވާދެއެވެ.
7.9.2

ޤައުމީމަޖިޑީހުސެމެދްބަޒެއްސެ މަޤާމު ހުލްވެއްޖެދަމަ

(ފ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒެއްސެ މަޤާމު

މިއަލާލީސަވާއިޔުއާއި ޚިޑާޓުދުވާސޮގުސެމަގީދް

ހުލްވެއްޖެދަމަ މިއަލާލީ ސަވާއިޔާ ޚިޑާޓު

ހުލްވިމެމްބަޒުސެ އިދްގިޙާބުބާއްވާދީއެވެ.

ދުވާސޮގުސެމަގީދް ހުލްވި މެދްބަޒުސެ އިދްގިޚާބު
ބާއްވާދީއެވެ.

7.10

މާޓު ވުދް
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އަސާސީ ގަވާއިދު

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީއަކަފް ބަޔަޑުކުޒުދް

ޕާޓީސެ އެދްމެއިލް މަޤާމްޓުޒާ ޓަޒާގްގަކާއި ޒިދްމާޔާޒުވާ

ޕާޓީސެ އެދްމެއިލް މަޤާމްޓުޒާ ޓަޒާގްގަކާއި

މަޤާމުގަކުސައި އިދްގިޚާބުވެސެދް ގިއްބެވި ބޭޓުޅުދް އެކަފީސެދްވާ

ޒިދްމާޔާޒުވާ މަޤާމުގަކުސައި އިދްގިޚާބުވެސެދް ގިބި

ޓަޒުވާގެޒިކަމާއެކު އިޚުޑާޞްގެޒިކަމާއެކު ކުޒެވޭކަމަކުދް ޑިބޭ

މީހުދް އެކަފީސެދްވާ ޓަޒުވާގެޒިކަމާއެކު

ސެއްޑުމުސެ ޒިދްމާ އުޓުޑާކަފް ދުޖެހޭދެއެވެ.

އިޚުޑާޞްގެޒިކަމާއެކު ކުޒެވޭކަމަކުދް ޑިބޭ ސެއްޑުމުސެ
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ޒިދްމާ އުޓުޑާކަފް ދުޖެހޭދެއެވެ.

7.11

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީއަކަފް ބަޔަޑުކުޒުދް

ޤައުމީ އިދްގިޚާބުސައްޔާއި ޑޯކަޑް ސަވަޒމަދްޓް
އިދްގިޚާބުގަކުސައި ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ކުޒިމަގިޑާ ކެދްޏިޏޭޓުދް
ހޮވުދް

7.11.1
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ޔައުޑަގުސެ އެދްމެ މަގީވެޒިޔާ އަޔި/ދުވަގަ ލަޒުކާޒުސެ އެދްމެ

އިދްގިޚާބުގަކުސައްޔާއި ޑޯކަޑް މަގީވެޒިޔާ ހޮވުދް
ސަވަޒމަދްޓް

(ހ) ޔައުޑަގުސެ އެދްމެ މަގީ ވެޒިޔާ އަޔި/ދުވަގަ
ލަޒުކާޒުސެ އެދްމެ މަގީ ވެޒިޔާ ހޮވުމަފް ބާއްވާ

ޔައުޑަގުސެ އެދްމެ މަގީ ވެޒިޔާ އަޔި/ދުވަގަ ލަޒުކާޒުސެ އެދްމެ އިދްގިޚާބުސައި ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ކުޒިމަގިޑާދެ

އިދްގިޚާބުގަކުސައި ޕާޓީސެ

މަގީ ވެޒިޔާ ހޮވުމަފް ބާއްވާ އިދްގިޚާބުސައި ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް

ކެދްޏިޏޭޓަކު ހޮވާދީ ޕާޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްދަފް

ޓަޒާގުދް ކުޒިމަގިޑާ

ކުޒިމަގިޑާދެ ކެދްޏިޏޭޓަކު ހޮވާދީ ޕާޓީސެ ހުޒިހާ

ހުޅުވާޑައިސެދް ބާއްވާ އިދްގިޚާބެއްސައި ކުޒިމަގިޑާ

ކެދްޏިޏޭޓުދް ހޮވުދް

މެދްބަޒުދްދަފް ހުޅުވާޑައިސެދް ބާއްވާ އިދްގިޚާބެއްސައި

ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އެދްމެ ސިދަ ވޯޓު

ކުޒިމަގިޑާ ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އެދްމެ ސިދަ ވޯޓު

ޑިބޭ ޓަޒާގެވެ .މިސޮގަފް ބާއްވާ އިދްގިޚާބުސެ

ޑިބޭ ޓަޒާގެވެ .މިސޮގަފް ބާއްވާ އިދްގިޚާބުސެ ކަދްގައްގައް

ކަދްގައްގައް އިދްގިޒާމްކޮފް ބަޑަހައްޓާދީ ޤައުމީ

އިދްގިޒާމްކޮފް ބަޑަހައްޓާދީ ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް އިދްގިޚާބުކުޒާ

މަޖިޑީހުދް އިދްގިޚާބުކުޒާ  5މެދްބަޒުދްސެ

 5މެދްބަޒުދްސެ ކޮމިޓީއަކުދްދެވެ.

ކޮމިޓީއަކުދްދެވެ.

ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް އިދްގިޚާބަފް ކުޒިމަގިޑާ އެއިދްގިޚާބެއް

(ފ) ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް އިދްގިޚާބަފް ކުޒިމަގިޑާ

ކާމިޔާބުކުޒުމަފްޓަހު އެހެދް ޕާޓީއަކަފް ބަޔަޑުވާދް

އެއިދްގިޚާބެއް ކާމިޔާބުކުޒުމަފްޓަހު އެހެދް ޕާޓީއަކަފް

ބޭދުދްވެއްޖެދަމަ އެމީހަކު ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ކުޒިމަގިޑާ

ބަޔަޑުވާދް ބޭދުދްވެއްޖެދަމަ އެމީހަކު ޕާޓީސެ

ކާމިޔާބުކުޒި މަޤާމަކުދް އިލްގިޢުޓާޔޭދްވާދެއެވެ.

ޓަޒާގުދް ކުޒިމަގިޑާ ކާމިޔާބުކުޒި މަޤާމަކުދް
އިލްގިޢުޓާ ޔޭދްވާދެއެވެ.
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

8.1

 .99ޔާއިމީ ކޮމިޓީގައް

ޕާޓީސެ މަޤްޞަޔުގައް ކުޒިއެޒުވުމަފްޓަކައި އަދްދަދިވި ޔާއިމީ

ޕާޓީސެ މަޤްޞަޔުގައް ކުޒިއެޒުވުމަފްޓަކައި

ކޮމިޓީގައް ޕާޓީސައި ހިމެދޭދެއެވެ

އަދްދަދިވި ޔާއިމީ ކޮމިޓީގައް ޕާޓީސައި ހިމެދޭދެއެވެ

(ހ)

ޓިޔަވުޅުއަޅާ ކޮމިޓީ

(ފ)

ޤައުމީ އިދްގިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީ

އަދްދަދިވި ޔާއިމީ ކޮމިޓީގައް ޕާޓީސައި

(ދ)

އިޤްގިޞާޔީ ކަދްކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ

ހިމެދޭދެއެވެ

(ޒ)

ގައުޑީމާބެހޭ ކޮމިޓީ

 .2ޓިޔަވުޅުއަޅާ ކޮމިޓީ

(ބ)

މާޑީ ކޮމިޓީ

 .3އިދްގިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީ

(ޅ)

ޞިއްޙަގާބެހޭ ކޮމިޓީ

 .4އިޤްގިޞާޔީ ކަދްކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ

(ކ)

މަޢުޑޫމާގާއި އިޝްގިހާޒާއި ޢާދްމު އެދްސުދްގަކާބެހޭ

 .5ގައުޑީމާބެހޭ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ

 .1ޕާޓީސެ މަޤްޞަޔުގައް ކުޒިއެޒުވުމަފްޓަކައި

 .6ޞިއްޙަގާއި ވެޑްޓެޔާއާބެހޭ ކޮމިޓީ

(އ)

ބައިދަޑްއަޤްވާމީ ސުޅުދްގަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

 .7މީޏިއާ ކޮމިޓީ

(ވ)

މަލައްކަގާ އިޖްގިމާޢީ ޚިޔްމަގްގަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

 .8ބައިދަޑްއަޤްވާމީ ސުޅުދްގަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

(މ)

ބިދްބިމާއި ޔަދޏުވެޒިކަމާއި ޤުޔުޒަގީ

 .9މަލައްކަގާ އިޖްގިމާޢީ ޚިޔްމަގްގަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ވަޞީޑަގްގަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

 .10މަލްވެޒިކަމާއި ޔަދޏުވެޒިކަމާއި ޤުޔުޒަގީ
ވަޞީޑަގްގަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

(ޓ)

ޤާދޫދީ ކަދްކަމާއިބެހޭ ކޮމިޓީ

(ޔ)

އިދްގިޒާމް ކުޒުމާބެހޭ ކޮމިޓީ

 .11ސެޔޮޒާބެހޭ ކޮމިޓީ

(ގ)

ހޯޔުދްގަކާއި ލިޔާލަގް އެކުޑަވާޑުމާބެހޭ ކޮމިޓީ

 .12ޤާދޫދީ ކަދްކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ

(ޑ)

ލަޑާމަގާބެހޭ ކޮމިޓީ

 .13އިދްގިޒާމް ކުޒުމާބެހޭ ކޮމިޓީ

(ސ)

ޔަގުޒުޓަގުޒާއިކ ވެޑްޓެއަޒއާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

 .14ހޯޔުދްގަކާއި ލިޔާލަގް އެކުޑަވާޑުމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .15ލަޑާމަގާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .16ޔަގުޒުޓަގުޒާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .17ޙައްޤު ކޮމިޓީ
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

މާޑީ ކޮމިޓީސެ ޒިއާލަގު ބަޑަހައްޓާދީ ޢާދްމު ޚަޒާދްޔާޒެވެ.

އުދިކުޒުދް

 .100ޔާއިމީ ކޮމިޓީގައް

ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީ ޓިޔަވާ އެހެދް ކޮމިޓީގަކުސައިކ ޤައުމީ

ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީ ޓިޔަވާ އެހެދް ކޮމިޓީގަކުސައިކ

އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް

މަޖިޑީހުދް ޢައްޔަދްކުޒާ ޕާޓީސެ  4މެދްބަޒުދް

ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޢައްޔަދްކުޒާ މަޔުވެސެދް ޕާޓީސެ

ހިމެދެދްޖެހޭދެއެވެ.

 4ހިމަދަދްވާދެއެވެ.

(ހ) އަޔި (ފ)

ދައްޞު ޒަސަޅު

8.2

މަލައްކަގް ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ)އާ
ޙަވާޑުކުޒެވިޓައި

8.3

8.4

 .101ކޮމިޓީގަކުސެ
މަލްއޫޑިއްޔަގު

8.5

ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީއިދްކ އެހިދޔަކަފް ބޭދުދްގެޒި

(ދ) ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް އެހިދޔަކަފް ބޭދުދްގެޒި

އިގުޒު ކޮމިޓީގައް ބިދާކޮފް މީހުދް ޢައްޔަދުކޮފް ހެޔިޔާދެއެވެ.

އިގުޒު ކޮމިޓީގައް ބިދާކޮފް މީހުދް ޢައްޔަދުކޮފް
ހެޔިޔާދެއެވެ.

9.1

 .102ޕާޓީސެ މާޑިއްޔަގު

9.2

 .103ޕާޓީސެ ޓަދްޏުގައް

ޕާޓީސެ މާޑިއްޔަގު ހިދްސާދީ މެދްބަޒުދްސެ ޗަދްޔާއިދްދާއިކ

ޕާޓީސެ މާޑިއްޔަގު ހިދްސާދީ މެދްބަޒުދްސެ

ޕާޓީއަފް ހިބަކުޒާ މުޔަޑުދްދާއި ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ކުޒާ

ޗަދްޔާއިދްދާއިކ ޕާޓީއަފް ހިބަކުޒާ މުޔަޑުދްދާއި

އިދްވެލްޓްމަދްޓް ގަކުދްދާއި ލަޒުކާޒުދް ޔެއްވާ

ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ކުޒާ އިދްވެލްޓްމަދްޓް ގަކުދްދާއި

ޓައިލާއިދްދެވެ.

ލަޒުކާޒުދް ޔެއްވާ ޓައިލާއިދްދެވެ.

ވަސުޓް "ޓްޒަލްޓް" ޓިޔަވާކ ޕާޓީސެ އެހެދް ހުޒިހާ

ޕާޓީއަފްޑިބޭ ޓައިލާސެ ހިލާބާއިކ ކުޒެވޭޚަޒަޔުސެ

ޢާދްމު ޚަޒާދްޔާޒުސެ މަލައްކަގް ޗެއާޕާލަދްސެ

ޓަދްޏުގަކެއް ބަޑަހައްޓާދީކ ޕާޓީސެ އާދްމު ޚަޒާދްޔާޒެވެ .އޭދާ

ހިލާބު އޭދާ ބަޑަހައްޓަދް ވާދެއެވެ.

ދައިބު (މާޑީ) އަފް ބަޔަޑުކުޒުދް.

ޕާޓީއަފްޑިބޭ ޓައިލާސެ ހިލާބާއިކ ކުޒެވޭޚަޒަޔުސެ ހިލާބު
ބަޑަހައްޓަދްވާދެއެވެ.

އަސާސީ ގަވާއިދު
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

9.3

 .104ޕާޓީސެ ޗެކުގަކުސައި

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ލޮއިކުޒުދް
9.4

 .105އޮޏިޓް ކުޒުދް

9.5

 .106ވަޤްޓު

10.1

 .107އަޚްޑާޤީ މިދްސަދޏު

ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ހިދްސާ މުޢުގަބަޒު އޯޏިޓް ކުދްޓުދްތެއްސެ

ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ހިދްސާ މުޢުގަބަޒު އޯޏިޓް

ޓަޒާގުދް ޕާޓީސެ ޓަދްޏުގައް އަހަޒަކު އެއްޓަހަޒު އޯޏިޓް

ކުދްޓުދްތެއްސެ ޓަޒާގުދް ޕާޓީސެ ޓަދްޏުގައް އަހަޒަކު

ކުޒަދްވާދެއެވެ .މިޓަޔަ އޯޏިޓެއްސެ ޒިޕޯޓް ޤައުމީ މަޖިޑީހަފާއި

އެއްޓަހަޒު އޯޏިޓް ކުޒަދްވާދެއެވެ .މިޓަޔަ

އަހަޒީ ބައްޔަޑުވުމަފް އަހަޒަކު އެއްޓަހަޒު ހުފައަޅަދް

އޯޏިޓެއްސެ ޒިޕޯޓް ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް އަހަޒަކު

ވާދެއެވެ.

އެއްޓަހަޒު ހުފައަޅަދް ވާދެއެވެ.
ދައްޞު ޒަސަޅު

މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ ޖަޔުވަޑު ސައިވާ އަޚްޑާޤީ

(ހ) މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ ޖަޔުވަޑު ސައިވާ

މިދްސަދޏުގަކަފް ޕާޓީސެ މަޤާމުގައްޓުޒާ ހުޒިހާ ޓަޒާގްގަކުދް

އަޚްޑާޤީ މިދްސަދޏުގަކަފް ޕާޓީސެ މަޤާމުގައްޓުޒާ

އެއްބަލްވާދް ޖެހޭދެއެވެ.

ހުޒިހާ ޓަޒާގްގަކުދް އެއްބަލްވާދް ޖެހޭދެއެވެ.

މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ ޖަޔުވަޑުސެ ޕެޒެސްޒާޓް  2އާއި  3ސައި (ފ) މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ ޖަޔުވަޑުސައިވާ ޕާޓީހެ

10.2

ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ އުޞޫޑުގަކަފް ޕާޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް

އަޚްޑާޤީ މިދްސަދޏުސެ ޕެޒެސްޒާޓް  2އާއި  3ސައި

އެއްބަލް ވާދްޖެހޭދެއެވެ.

ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ އުޞޫޑުގަކަފް ޕާޓީސެ ހުޒިހާ
މެދްބަޒުދް އެއްބަލް ވާދްޖެހޭދެއެވެ.

11.1

 .108ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީ

11.2

ދައްޞު ޒަސަޅު

 .109ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީ

ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީސެ ޔައުޒު ހަމަވާދީ ،ޓަލް އަހަޒުދްދެވެ.

ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީސެ ޔައުޒު ހަމަވާދީ ،ޓަލް

އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް

މި ކޮމިޓީސައި ހިމެދޭދީ:

އަހަޒުދްދެވެ .މި ކޮމިޓީސައި ހިމެދޭދީ:

އަސާސީ ގަވާއިދު

ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާ

(ހ)

ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާ ޕާޓީސެ ދައިބުޒައީލް

(ހ)

(ފ)

ދައިބުޒައީލް ޓިޔަވާ އެހެދް އިގުޒު

ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) އެވެ.
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ހަގަޒުމެދްބަޒުދް ގިބެދްވާދެއެވެ .މީސެގެޒެއިދް ޔެ މެދްބަޒުދް

(ފ) ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) ޓިޔަވާ އެހެދް

ވާދްވާދީ ސައުމީ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދް ކަމުސައެވެ .އަޔި މި

އިގުޒު ހަގަޒުމެދްބަޒުދް ގިބެދްވާދެއެވެ.

ހަގަޒު މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އެކަކުވާދްވާދީ ޤާދޫދީ

މީސެގެޒެއިދް ޔެ މެދްބަޒުދް ވާދްވާދީ ސައުމީ

ވަކީޑަކަފެވެ.

މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދް ކަމުސައެވެ .އަޔި މި ހަގަޒު
މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އެކަކުވާދްވާދީ ޤާދޫދީ
ވަކީޑަކަފެވެ.

11.3

ދައްޞު ޒަސަޅު

 .110ޓިޔަވަޅުއަޅާ
ކޮމިޓީސެ ޤާދޫދީ ޢަޔަޔު

11.4

 .111ކޮމިޓީ އެއްކުޒުދް

11.5

 112ޓިޔަވަޅު އެޅުދް

ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒަކު ޙާޟިޒުވާދް އިދްކާޒުކޮފްޓިދަމަ ދުވަގަ

(ހ) ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒަކު ޙާޟިޒުވާދް

ޙާޟިޒުވެވެދް ދެގްދަމަކ ހުލްޖާސަ ޓުޒުމުސެ ބާޒު ޤައުމީ

އިދްކާޒުކޮފްޓިދަމަ ދުވަގަ ޙާޟިޒުވެވެދް ދެގްދަމަކ

މަޖިޑީހަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.

ހުލްޖާސަ ޓުޒުމުސެ ބާޒު ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް
ޑިބިސެދްވެއެވެ.

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ކުދް
11.5.2
11.6
ކުދް

އޮދްދަ ބާޒު

11.8

 .114އިލްގިއުދާޓު

ކުދް

ކުޒުދް

11.7

 .113ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް

11.9
11.10

އަސާސީ ގަވާއިދު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ޕާޓީއިދް މެމްބަޒުދް ވަކިކުޒަދް ކަދޏައަޅާ ހުޒިހާ

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

އުދިކުޒުދް
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މިހާޒު

އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ކަދޏައެޅުމެއް ކޮދްސްޒެލް އިދް ގަލްޔީޤު ކުޒަދްވާދެއެވެ.
12.1

 .115އިލްގިއުދާޓުސެ

ކުދް

ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑިލް

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

12.2
12.3

 .116އިލްގިއުދާޓުސެ

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑިލް
އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް
12.4

 .117އިލްގިއުދާޓުސެ

އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީލް ހޮވާދީ ކޮދްސްޒެލް

ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑިލް ހޮވުދް އިދްދެވެ .އަޔި މި މަޖިޑީހުސެ ޔައުޒު ހަމަވާދީ 5

(ހ) އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީލް ހޮވާދީ
ޤައުމީ މަޖިޑީހުދްދެވެ .އަޔި މި މަޖިޑީހުސެ ޔައުޒު

އަހަޒުދްދެވެ .މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދްސެ ޔައުޒު ހަމަވުމުދްކ

ހަމަވާދީ  5އަހަޒުދްދެވެ .މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދްސެ

އެމެދްބަޒުދް އަޑުދްއަދބުޒާ މަޤާމަފް އިދްގިޚާބުކުޒުމުސެ

ޔައުޒު ހަމަވުމުދްކ އެމެދްބަޒުދް އަޑުދްއަދބުޒާ

ޙައްޤު އޮދްދާދެއެވެ .އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހަފް

މަޤާމަފް އިދްގިޚާބުކުޒުމުސެ ޙައްޤު އޮދްދާދެއެވެ.

މެދްބަޒުދް ހުފައަޅާދީކ ކޮދްސްޒެލްސެ  2މަދްޔޫބުދްސެ

އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހަފް މެދްބަޒުދް

ގާއީޔާއެކުއެވެ.

ހުފައަޅާދީކ ޤައިމީ މަޖިޑީހުސެ  2މެދްބަޒުދްސެ
ގާއީޔާއެކުއެވެ.

12.5

ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒަކަފްކ އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު

(ފ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒަކަފްކ

މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުކަމެއް ދުޓުޒޭދެއެވެ .ހަމަ މިޓަޔައިދް

އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ

އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒެއް ޤައުމީ

މެދްބަޒުކަމެއް ދުޓުޒޭދެއެވެ .ހަމަ މިޓަޔައިދް

މަޖިޑީހަފް ހޮވިއްޖެދަމަކ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުކަދް

އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒެއް

ސެއްޑޭދެއެވެ.

ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް ހޮވިއްޖެދަމަކ ޓަދޏިޔާޒު
މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުކަދް ސެއްޑޭދެއެވެ.
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12.6
ކުދް

 .118އަޏުއެހުދްގައް

ދައްލު ޒަސަޅު

12.9
13

14.1

 .119ޖަޑްލާގަކުސައި

މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ޖަޑްލާގަކުސައި

އެހެދްސޮގަކަފް ދުދިދްމާހާ ހިދޔަކު ،މި އަލާލީ

ވޯޓުޔިދުދް

އެހެދްސޮގަކަފް ދުދިދްމާހާ ހިދޔަކުކ ވޯޓުޑާދީ

ޤަވާއިޔުސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ޖަޑްލާގަކުސައި

ލިއްޒުވޯޓަކުދްދެވެ.

ވޯޓުޑާދީ ލިއްޒު ވޯޓަކުދްދެވެ.

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

 .120މަޝްވަޒާސެ އާދްމު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ވޯޓު
15

މި ޤަވާއިޔަފް އެއްވެލް އިޞްޑާހެއް ސެދްދަދް،

 .115އަލާލީ ޤަވައިޔު

މި ޤަވާއިޔަފް އެއްވެލް އިޞްޑާހެއް ސެދްދަދްކ ކޮދްސްޒެލްސެ

އިޞްޑާޙު ކުޒުދް

ބައްޔަޑުވުމަފް ޙާޒިޒުވެގިބި ވޯޓުޑާދް ޙައްޤު ހުޒިހާ

ކޮދްސްޒެލްސެ ބައްޔަޑުވުމަފް ޙާޒިޒުވެގިބި ވޯޓުޑާދް

މެދްބަޒުދްސެ  2/3މެދްބަޒުދްސެ އަޢުޑަބިއްޔަގުދްދެވެ.

ޙައްޤު ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްސެ ½ (ޔެބައިކުޅަ

 2/3އިދް ½ އަފް ބަޔަޑުކުޒުދް
މާއްޔާ ދަދްބަޒު 121

އެއްބައި) މެދްބަޒުދްސެ އަޣްޑަބިއްޔަގުދްދެވެ.
މި އަލާލީ ޤަވާޢިޔުސައި އެހެދްސޮގަކަފް ބަޔާދްކޮފްޓައި ދުވަގަ

16

އުދިކުޒުދް

އުދިކުޒުދް

ހަމަޖައްލާޓައިދުވާހިދޔަކުކ ޖަޑްލާގަކުސެ ޒިޔާލަގު
ބަޑަހައްޓާދީ ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދްއެވެ .ދުވަގަ އޭދާ
އައްޔަދުކުޒާ ޓަޒާގެކެވެ .ޔައުމިއްޔާ ބަޑަހަފްޓާދީވެލް ޤައުމީ
ޗެއެޒޕަޒލަދް ދުވަގަ އޭދާ އައްޔަދުކުޒާ ޓަޒާގަކުދްދެވެ.
 17އިދް

 122ހުދް  123އފް

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

 18އަފް
19.1

 .124ޕާޓީ އުވާޑުދް

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

ދައްޞު ޒަސަޅު

އިދް
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އައު މާއްޔާ ދަދްބަޒު އަޔި

އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

19.3
އފް
1

ޕާޓީސެ ހުޒިހާ މަޤާމުގައްޓުޒާ ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްދަފް
އެބައިމީހުދްސެ އާދްމު ކަދްކަމުސަޔާއި ޚާއްލަ ކަދްކަމުސައި
އަދްދަދިވި އަޚުޑާސީ މިދްސަދޏުގަކަފް އެއްބަލްވާދް
ޖެހޭދެއެވެ.

2

މިޓަޔަ މެދްބަޒުދްސެ ޚުޑްސު ބަހައްޓަދްވާދީ އެދްމެމަގީ
ޔަޒަޖައިސެ ޝަޚްޞީ އަމާދާގްގެޒިކަމާއިކ ސަޔަޒުވެޒިކަމުސައެވެ.
އަޔި އެބައިމީހުދް އެއްވެލް ކަހަޑަ ބޭއަޔަބީ ޢަމަޑެއްސައި
ބައިވެޒިއެއް ދުވާދެއެވެ .މިޓަޔަ ބޭއަޔަބީ ޢަމަޑުގަކުސެ
ގެޒޭސައި ހިމެދެދީކ އަދްދަދިވި ކަދްކަމެވެ.
މިޓަޔަ މެދްބަޒުދްސެ ޚުޑްސު ބަހައްޓަދްވާދީ އެދްމެމަގީ
ޔަޒަޖައިސެ ޝަޚްޞީ އަމާދާގްގެޒިކަމާއިކ ސަޔަޒުވެޒިކަމުސައެވެ.
އަޔި އެބައިމީހުދް އެއްވެލް ކަހަޑަ ބޭއަޔަބީ ޢަމަޑެއްސައި
ބައިވެޒިއެއް ދުވާދެއެވެ .މިޓަޔަ ބޭއަޔަބީ ޢަމަޑުގަކުސެ
ގެޒޭސައި ހިމެދެދީކ އަދްދަދިވި ކަދްކަމެވެ.
(ހ)

ޒައްޔިގުދްސެ ވަޞީޑަގްގަފް ޓަލާޔަކުޒުދް.

(ފ)

މީހަކު އުޓަދްވީ ޒަފެއްސެ ލަބަބުދްކ ދުވަގަ

ޖިދްލްސެ ލަބަބުދް ދުވަގަ އުމުޒުސެ ލަބަބުދް އެމީހާއާމެޔު
ގަޓާގުކޮފް ކަދްގައްކުޒުދް.
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މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

(ދ)

ޕާޓީސެކަދްކަދް ހިދްސުމުސައްޔާއިކ ޒައްޔިގުދްސެ

ކަދްކަދް ހިދްސުމުސައިކ ގިމާސެ އާޢިޑާ ކުޒިއެޒުވުދްކ ދުވަގަ
ވަކިޖިދްލެއް ކުޒިއެޒުވުދްކ ދުވަގަ ވަކިބަޔަކަފް އިމްގިޔާޒު
ޔިދުދް.
(ޒ)

ޒައްޔިގުދްސެ މުޔަޑަފް ޚިޔާދާގްގެޒިވުދް.

(ބ)

މީހުދްސެ މެޔުސައި ޕާޓީސެ މަފްޗަފް ޓިގުދަ

އުޓެއްޔުދް.
(ޅ)

ޖޫޒިމަދާއެއްސެ ޙުކުމް ކަދޏައެޅިޓައި ދޯދްދަކ

ޖަޑަފް ޙުކުމްކުޒުމަފް އޮދްދަ އެއްވެލް ކަހަޑަ ޖިދާއީ
އަމަޑެއް

3

ޕާޓީސެ މަޤާމުޓުޒާ މެދްބަޒަކު އެ މެދްބަޒެއްސެ މަޤާމަފް
އިދްގިޚާބު/އައްޔަދްކުޒެވުދުގާ ހަޓްގާއެއްސެ ގެޒޭސައިކ އަމީދް
ޢާއްމަފް އަދްދަދިވި ކަދްކަދް ޓާޅުކޮފްޓައިވާ ގަޓްޞީޑީ
ބަޔާދެއް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.
(ހ)

ގިމާސެ އަމިއްޑަ ވިޔަޓާޒީސެ މަލްޑަހަގަފް.

(ފ)

ގިމާއަފް މިޑްކުވެސެދްވާ ލާބިގު މުޔަޑުސެ ގަޓްޞީޑީ

ޑިލްޓެއް.
(ދ)

ގިމާސެ އަދބިކ ޓިޒިކ ޔަޒީދްދަފް މިޑްކުވެސެދްވާ

ލާބިގު މުޔަޑުސެ(ޙިއްލާވެލް ހިމެދޭސޮގަފް) ގަޓްޞީޑީ
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އޮގް

އަޒިމަގީ ލުޒުޚީ

މިހާޒު އޮގް ސޮގް

އިލްޑާހު ކުޒެވުދު ސޮގް

ގަޓްޞީޑު

މާއްޔާ
ދަދްބަޒު

ޑިލްޓެއް.
4

ޕާޓީސެ އެއްވެލް މަޤާމެއްސެ ޔައުޒު ހަމަވެސެދް މެދްބަޒަކު
އަޑުދް އަދެއްކާ މަޤާމަކަފް ކުޒިމަގިޑާދަމަކ ޕެޒެސްޒާޓް 3
ސައި ޝަޒުގުކޮފްޓައިވާ ގަޓްޞީޑީ ޑިލްޓްގައް އާކޮފްކ މަޤާމަފް
ކުޒިމަގިޑާ އިދްގިޚާބު ބޭއްވުމުސެ  7ޔުވަލް ކުޒިދްކ އަމީދް
ޢާދްމަފްކ އިލްވެ ދަދްސަދެވުދު ޑިޔެކިޔުދްގައް
ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.
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