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ޔިވެހިޒައްޔިގުދްސެ ޏިމޮކްޒެޓިކް ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވާއިޔު
(ޏްޒާޓްޓް-ބަޏޮލް ޒިޓްޒީޓުސެ އިލްޑާހުގަކާއި އިލްޑާހު ކޮމިޓީސެ އިލްޑާޙްގައް)
 25އޮސަލްޓް 2010
ދީބާޖާ
ޓަހެ ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ހިދސާ ދޭއްސާދީ މިވެދިއެވެދި މައްލަޑަގަކާމެޔު ވާހަކަ ޔެއްކުމަފްކ 27

ޓެބްޒުއަޒީ  2001ސައި

ޔިވެހިދްސެ ގެޒެއިދް ކަމުވޮފިސެދްވާ  42ބޭޓުޅުދް މާޑޭސައި ބައްޔަޑުވެކ
މިމަޝްވަޒާ އެއްވުމުސެ އިއްގިޓާޤުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ލަޒުކާޒުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ވެޒިކަދްކުޒުދް ޢަޔްޑުވެޒިކ އެގެޒެ
އިދސޭކ ގެޔުވެޒިކ އިދްޞާޓުވެޒި ހަމަހަމަސޮގަފް ސެދްޔިއުމަފް ދުކުޅެޔި ދާކަމިޔާބުވެޓައިވާ ކަމަފް ޓާހަސަ ކުޒެވިއްޖެއެވެ.
ޔެދްޓަހެ އިލްވެ ދަދްސެވުދު ބައްޔަޑުވުމުސައިކ ޒާއްޖޭސައި ވެޒިކަދް ކުޒާސޮގާމެޔު ހާލްކަމާއި ދުގަދަވަލްކަދް ވަޒަފް
ޓުދް ޔަޒަޖައަކަފް ޓާޅުކޮފް ޝަކުވާ އުޓުޑައިޓިއެވެ.
މަޝްވަޒާ އެއްވުމުދް ޚާއްޞަކޮފް ޓާހަސަކުޒެވުދު ކަދްގައްގަކުސެ ގެޒޭސައި:
ޒާއްޖޭސެ އިޤްގިޞާޔުދް ޒާއްޖޭސެ ސިދަ ޒައްޔިގުދްސެ އަލާލީ ބޭދުދްގައް ޓުއްޔައިޔީޓައި ދެގުމާއިއ
ޒައްޔިގުދްދަފް އޮދްދަ ބާޒުގައް ކަދޏުވާޑުމާއި ،ޤާދޫދާއި ޤަވާއިޔާ ޚިޑާޓަފް ،ޔައުޑަގުސެ އެއްބާޒުޑުމާއެކު މީހުދްދަފް
އަދިޔާކުޒުމާއި އިދްލާދީ ޙައްޤުގަކަފް އުޒެޔިޓައިވުމާއިއ
ޑިބޭ އާމްޔަދީއާއި ،ވަޒީޓާސެ ޓުޒުޞަގާއި ،ޞިއްޙަގާއި ،ކެއުދްބުޔުމާއި ،ލަޑާމަގާއި ،ޒައްޔިގުދްސެ މަލަޑަލްކަދް
އިދްގިހާއަފް ޔަފަފްޔިއުމާއިއ
ޒައްޔިގުދްދަފް ޔެވޭ ޚިޔުމަފްގަކުސެ ޓެދްވަޒު ޔެޒަވުމާއި ބައެއް ޙާޑަގްގަކުސައި މުޅިދް އުވިޔިއުމާއިކ
ޒާއްޖޭސެ ލިދާޢީ ބާޒާޒު ހީދަޒުވުމާއި ޒާއްޖޭސެ ޢާދްމު ވިޔަޓާޒިވެޒިދްސެ ސިދަޓަޒާގްގައް އެއްކިބާގްކޮފްޓައިވުމާއިކ
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ޒާއްޖޭސެ އެކި ހިލާބުހިލާބަފް ޔެވޭ އަހަދްމިއްގަޔުކަދް ގަޓާގުކުޒުމާއި ،ދަލްޑީ ގަޓާގުކުޒުމާއި އެއްބައިވަދްގަކަދް
ސެއްޑޭޔަޓަ އެހެދިހެދް ބައިބައިކުޒުމުސެ ސޮގްގަކަފް ބާޒުޔިދުމާއިއ
ލިޔާލީ އަޔި އިޤްގިޞާޔީ ޓަޒާގްގަކުސެ މެޔުސައި ޒައްޔިގުދްދަފް ޒިދްމާޔާޒުވުމުސެ އުލޫޑު ދެގުމާއި މާޑީ ޓަލާޔަ
ޓެގުޒިޓައިވުދް ހިމެދެއެވެ.
ޔެދްޓަހެ މަޝްވަޒާސެ އެއްވުމުސައި ޝަކުވާ ކުޒެވުދު ސިދަސުދަ މައްލަޑަގަކަފް ޙައްޑެއް ހޯޔުމަފްޓަކައި ލިޔާލީ
އޮޔެވަޒެއް އެކުޑަވާޑުމަކީ ވަޒަފް އެޔެވޭ ބޭދުދްގެޒި ކަމެއްކަމަފް މިބައްޔަޑުވުމުސައި ޓާހަސަކުޒެވުދެވެ.
ޔެދްޓަހެ މިބައްޔަޑުވުމަފްޓަހުކ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އެދްމެހާ ކަދްކޮޅުގަކުސައި ވަޒަފް ޓުޅާކޮފް ކުޒެވުދު މަޝްވަޒާގަކުދް
ޔަޤީދްވީ ޓުޅާ ބިދްސަޑެއްސެ މަގީސައި ލިޔާލީ ޕާޓީއެއް ބިދާކުޒުމުސެ އެޔުދް ދިހާޔަގައް އެބައޮގްކަމެވެ.
ޔެދްޓަހެ

އިޔިކޮޅު

ލިޔާލީ

ޕާޓީއެއް

ޤާއިމްކުޒުމަފާއިކ

ޒަޖިލްޓަޒީކުޒުމަފާއި

ޒަލްމީސޮގުދް

ޤަބޫޑުކުޒުމަފް

(ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޤާދޫދު އަލާލީސެ  27ވަދަ މާއްޔާއާއި އެއްސޮގްވާސޮގުސެ މަގިދް) ހޯމް މިދިލްޓްޒީސައި ބޭއްވުދު
އެގަކެއް ބައްޔަޑުވުދްގަކުސައި އެޔެވުދު ހިދޔުސައިވެލްކ އެކަދްވަދީ ސަލްޔުސައި ހަދޔާދް ދައްގާޑާޓައެވެ.
ޔެދްޓަހެ ޔިވެހިޒައްޔިގުދްސެ ޏިމޮކްޒަޓިކް ޕާޓީސެ ދަމުސައި ލިޔާލީ ޕާޓީއެއް ޒާއްޖޭދް ބޭޒުސައި ޤާއިމްކުޒުމަފް
ކަދޏައެޅިއްޖެއެވެ .މިޕާޓީއަކީ އިދްލާދީ ޙައްޤުގައް ކުޒިއަޒުވާ ގަޒައްޤީކުޒުމަފާއިކ މިދިވަދްކަމާއި ޑަޓާޔާޒު ވެޒިކަމެއް
ހިދްސުމުސެ މައްޗަފް ބިދާވެޓައިވާ ލަޒުކާޒެއް އެކަފައެޅުމަފް ޖާމިދުވާ ޕާޓީއެވެ.
ޔެދްޓަހެ ޔިވެހިޒައްޔިގުދްސެ ޏިމޮކްޒަޓިކް ޕާޓީސެ އިޓްގިގާޙީ ކޮދްސްޒެލް [މާޑޭ ޔަޒުބާޒުސޭ" ސައި  21ޏިލެމްބަޒު
 2005ވަދަ ޔުވަހު ބާއްވާކ އަލާލީ ޤަވައިޔެއް ޓާލްކުޒަދް އިޤްޒާޒް ވެއްޖެއެވެ.
ޔެދްޓަހެ މިގަދްމަސުދް މިކަދްކަދްވުމުދް ޔިވެހިޒައްޔިގުދްސެ ޏިމޮކްޒެޓިކް ޕާޓީ ("މޯޑްޏިވިއަދް ޏިކޮކްޒަޓިކް ޕާޓީ"
"އެމްޏީޕީ" ) ގިޒީސައިމިވާ އަލާލީޤަވައިޔު (މީސެ ޓަހުދް " އަލާލީޤަވައިޔު" ސެ ދަމުދް ދަދްސަދެވޭ) ޓާލްކޮފްޓީމެވެ.
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ބާބު 1
ޕާޓީސެ ދަދްކ ދިޝާދްކ އިޔާޒާ
 .1ޕާޓީސެ ދަދް
(ހ) މިލިޔާލީ ޕާޓީސެ ދަމަކީ "ޔިވެހިޒައްޔިގުދްސެ ޏިމޮކްޒެޓިކް ޕާޓީ" އެވެ .އަޔި މިޕާޓީސެ ކުޒު ދަމަކީކ "އެމް.ޏީ.ޕީ"
އެވެ .މީސެޓަހުދް "އެމް.ޏީ.ޕީ"ކ ބައެއް ޙާޑަގްގަކުސައި "ޕާޓީ" ސެ ދަމުދް މާދަކުޒެވޭދީ "ޔިވެހިޒައްޔިގުދްސެ ޏިމޮކްޒެޓިކް
ޕާޓީ" އަފެވެ.
މިޕާޓީއަފް

(ފ)

އިދސިޒޭލި

ބަހުދް

މުޚާގަބުކުޒާދީ

"މޯޑްޏިވިއަދް

ޏިމޮކްޒެޓިކް

ޕާޓީ"

" Mal di vi an

 "Democr at i c Par t yއެވެ .މި ޕާޓީސެ އިދސިޒޭލި ކުޒު ދަމަކީ " "MDPއެވެ.

 .2ޕާޓީސެ ދިޝާދް
ޕާޓީސެ

ދިޝާދަކީކ

އޭސެ

ޔެޓަޒާގް

ހަމަހަމަ

ގިޑަޓަގެކެވެ.

މި

ދިޝާދުސެ

ދަމޫދާ

ކުޒެހުދް

ޖަޔުވަޑުސައި

ހިމެދިޓައިވާދެއެވެ.

 .3ޕާޓީސެ ކުޑަ
ޕާޓީސެ ކުޑައަކީކ ޒަދް ޒީދޔޫ ކުޑައެވެ .ކުޑައިސެ ޕެދްޓޯދް ދަދްބަޒަކީDS5-1C ،

އެވެ.

 .4ޕާޓީސެ ޔިޔަ
ޕާޓީސެ ޔިޔައަކީކ ޕާޓީސެ ކުޑައިސެ ޓަހަގުސައި ޕާޓީސެ ދިޝާދް ހިމެދޭސޮގަފް ގައްޔާޒު ކޮފްޓައިވާ ޔިޔައެކެވެ .މި ޔިޔައިސެ
ދަމޫދާ ކުޒެހުދް ޖަޔުވަޑުސައި ހިމެދިޓައިވާދެއެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް

3

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

 .5ޕާޓީސެ ލިއްކަ
ޕާޓީސެ ލިއްކަ އަކީކ ވަފް ޒޮދސެއްސެ އެގެޒޭސައި ޕާޓީސެ ދިޝާދާއިކ އޭސެބޭޒު ޒޮދސުސެ އެގެޒޭސެ މަގީ ކައިޒީސައި
"ޔިވެހިޒައްޔިގުދްސެ ޏިމޮކްޒެޓިކް ޕާޓީ" އަޔިގިޒީސައި ޓަލްޓިޔަ ޔެގަޒީސެ ޔެމެޔުސައި "ޔިވެހިޒާއްޖެ" މިހެދް ޑިޔެވިޓައިވާ
ލިއްކައެވެ .މި ލިއްކައިސެ ދަމޫދާ ޖަޔުވަޑުސައި ހިމެދިޓައިވާދެއެވެ.

 .6ޕާޓީސެ މައި އޮޓީލް
ޕާޓީސެ މައި އޮޓީލް ހުދްދާދީކ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ވެޒިޒަފް މާޑޭސެ

ސަޑޮޅު އަވަފުސެ ބެދްބޫ ސައެވެ .ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް

އެޓަހަޒަކު ކަދޏައަޅާ ވަކިގަދްގާސައި ޕާޓީސެ އިޔާޒާގައް ޤާއިމްކުޒެވޭދެއެވެ.

ބާބު 2
ޤާދޫދީ ޙާޑަގް
 .7ޕާޓީސެ ހައިލިއްޔަގު
(ހ) އެމް.ޏީ.ޕީ އަކީކ ޤާދޫދީ ވަކި ޝަޚްޞެއްސެ ހައިލިއްޔަގު ޑިބިސެދްވާ ލިޔާލީ ޕާޓީއެކެވެ .އޭސެ މަޤާމުގަކަފް މެޔު
ދުކެދޏި މީހުދް އިލްވާ ޢާދްމު ޖިލްމެކެވެ .ޕާޓީއަފް ޕާޓީސެ އަމިއްޑަ ދަމުސައި ޔަޢުވާ އުޓުޑުމާއިކ ޔަޢުވާ
ޑިބިސަގުމާއިކ މުޔާ ހޯޔުމާއިކ މުޔާ މިޑްކުކުޒުމާއިކ ޔޫކޮފްޑުމުސެ ޙައްޤު ޑިބިސެދްވެއެވެ.
(ފ) އެމް.ޏީ.ޕީ ސެ އަމާޒުގަކާއިކ އުޞޫޑުގަކާއިކ މަޤްޞަޔުގައް ޙާޞިޑުކުޒުމަފް ކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހާ ކަދްގައްގައްކ
މިއަލާލީ ޤަވައިޔާ ގަޢާޒަޟްދުވާ ހިދޔުކ ކުޒުމުސެ ޙައްޤު އެމް.ޏީ.ޕީއަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ބާބު 3
އަމާޒާއިކ އުޞޫޑާއިކ މަޤްޞަޔުގައް
 .8ހަމަހަމަކަދް
އެމްޏީޕީއަކީ އެމީހަކު ދިލްބަގްވާ އަގޮޅެއްކ ޒަފެއްކ ވާހަކަ ޔައްކާ ބަހުޒުވައެއްކ ޖިދްލު އަޔި މިދޫދްވެލް އެހެދް
އެއްވެލް ސޮގަކުދް މެމްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ގަޓާގު

ކުޒުމެއްދެގިކ ހުޒިހާ މެމްބަޒުދްދަފް ހަމަހަމަ ޓުޒުޞަގު

ހުޅުވާޑެވިޓައިވާކ އަޔި ޕާޓީސެ ގެޒޭސައާއި ޔިވެހި ޒާއްޖޭސައި ޏިމޮކްޒަލީސެ އުޞޫޑުގައް އާޑާކޮފް ކުޒިއަޒުވާ ހިދްސުމުސައި
ޒައްޔިގުދްދަފް ޑާބައާއި މަދްޓާ ސެދެލްޔިދުމުސެ މަޤްޞަޔުސައި އުޓެޔިޓައިވާ ލިޔާލީ ޕާޓީއެކެވެ .ޕާޓީ ޤަބޫޑުކުޒާ
ސޮގުސައި ޓާސަގިކަމާއި ކުޒިއެޒުމުސެ ގަޅުޔަދޏިއަކީ އެމީހަކު ދިލްބަގްވާ އަގޮޅެއްކ ޒަފެއްކ ވާހަކަ ޔައްކާ ބަހުޒުވައެއްކ
ޖިދްލު އަޔި މިދޫދްވެލް އެހެދް އެއްވެލް ސޮގަކުދް ގަޓާގު ކުޒުމެއްދެގި ޒައްޔިގުދްދަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްކަމަފް ބަޑާ
ޒައްޔިގުދްސެ ޓަޒާގުދް ޒައްޔިގުދްދަފްޓަކައި ޒައްޔިގުދް ކަދްކަދް ދިދްމާ ހިދްސުމުސެ ބާޒު ޒައްޔިގުދްދަފް އޮގުމެވެ.

 .9ހެޔޮ ވެޒިކަދް
އެމް.ޏީ.ޕީ އަކީކ ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް އާދްމުކޮފް ހުޅުވާޑެވިޓައިވާ ޙަޒަކާގްގެޒި ލިޔާލީ ޕާޓީއެކެވެ .މިޕާޓީ
މަލައްކަގް ކުޒާދީކ މިދިވަދްކަމާއި އިދްޞާޓާއެކު ބޭއްވޭ ލީޔާ އިދްގިޚާބުގަކުދް ލިޔާލީ ބާޒު ކާމިޔާބުކުޒުމަފާއިކ
ޒައްޔިގުދްދަފްޓަކައިކ ޒައްޔިގުދްކ ޒައްޔިގުދްސެ ލަޒުކާޒެއް ޤާއިމް ކުޒުމަފެވެ.

 .10މަޤްޞަޔު
ޒައްޔިގުދްސެ ކިބައިދް ހޯޔާ އަމާދާގެއްސެ މަގިދް އެމް.ޏީ.ޕީ މަލައްކަގް ކުޒާދީ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ވެޒިކަދް އޭސެ
އިދްލާޓުވެޒި ހަމަސޮގުސައި ކުޒުމަފެވެ .އަޔި ޕާޓީދް މަލައްކަގް ކުޒާދީ:

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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(ހ) މާގްވެސެދްވާ އިލްޑާމްޔީދް ހިމާޔަގްކޮފް ޒަފްކާގެޒި ކުޒުމަފެވެ .އަޔި އެމް.ޏީ.ޕީ އިދް އިލްޑާމްޔީދް ޓިޔަވާ
އެހެދްޔީދަކަފް ޓުޒުޞަގެއް ދުޔޭދެއެވެ.
(ފ) ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ މިދިވަދްކަމާއިކ އިލްގިޤްޑާޑް ޔެމެހެއްޓުމަފެވެ.
(ދ) ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި އަމަދްއަމާދްކަމާއިކ ލުޑްހަމަލްޑަލްކަދް ޔެމެހެއްޓުމަފެވެ.
(ޒ) ހުޅުވާޑެވިސެދްވާ މިދިވަދް ވިޔަޓާޒީސެ ސިއުސަދޏެއްސެ ގެޒޭސައި ހަޒުޔަދާ އިޤްގިޞާޔެއް ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި
ޤާއިމްކުޒުމަފެވެ.
(ބ) ޔިވެހިޒައްޔިގުދްދަފް ޒިދްމާޔާޒުވާ ޤައުމީ ލަޒުކާޒެއް އޮދްދަކ ޒައްޔިގުދަފް ބައިވެޒިވެވޭ ޏިމޮކްޒަލީއެއް
ޤާއިމްކުޒުމަފެވެ .މިކަދް ހިދސާދީ ޒާއްޖޭސެ ކަދްކޮޅުގަކަފާއި އެގެޒޭސެ ކަދްކަމާބެހޭ މުއައްލަލާގަކަފާއިކ ޖަމިއްޔާގަކަފް
ކަދްކަދް ކަދޏައަޅާ ހިދްސުމުސެ ބާޒު ޑާމަޒުކަޒީ އުޞޫޑުދް ޔޫކޮފްޑައިސެދްދެވެ.
(ޅ) ހުޒިހާ ޔިވެހިޒައްޔިގުދްދަފް ހަމަޖެހިސެދް އުޓަޑުސައި އުޅެވޭޓެދްވަޒުސެ ޔިޒިއުޅުމެއްޑިބުމުސެ ޔަޤީދްކަމާއިކ
ގަޢުޑީމާއިކ ލިއްޙަގާއިކ އަޔި އަލާލީ ޚިޔުމަގްގައް ޑިބިސަގުމުސައި ހަމަހަމަކަދް ބަހަފްޓާދެކަމުސެ ޔަޤީދްކަދް އޮދްދަ
ޢަޔުޑުވެޒި މުޖުގަމައެއް ބިދާކުޒުމަފެވެ .އަޔި ޒައްޔިގުދްދަފް ކުޒިއެޒުމުސެ ޓުޒުޞަގު ހަމަހަމައަފް ޑިއްބައިޔިދުމަފެވެ.
(ކ) އަލާލީ އިދްލާދީ ޙައްޤުގައް ޑިއްބައިޔިދުމާއިކ މި ޙައްޤުގައް ޙިމާޔަގް ކޮފްޔިދުމުސެސޮގުދް ކޮދްމެ ޓަޒުޔަކަފް
ޑިބެދްޖެހޭ އިޙްގިޒާމު ޑިބިޔިދުމަފެވެ.
(އ) ގިމާވެއްޓާއި ޤުޔުޒަގީ ވަޞީޑަގްގައް ޔެމެހެއްޓެދެވިސޮގުސައި ބޭދުދްކުޒުމުސެ ލިޔާލަގެއް އެކުޑަވާޑުމަފެވެ .މި
ލިޔާލަގަކީކ އަދްދަދްއޮގް ޖީޑުގަކުސެ އަމާދާގެއްސެ ސޮގުދް ގިމާވެއްޓާއި ޤުޔުޒަގީ ވަޞީޑަގް ޒައްކާގެޒިކުޒުމުސެ
ލިޔާލަގެކެވެ.
(ވ) ހުޒިހާ ބާވަގެއްސެ ޓިގުދަ ޓަލާޔަ ދައްގާޑުމަފެވެ.
(މ) މީހަކު އުޓަދްވި ޒަފެއްސެ ލަބަބުދް ދުވަގަ ޖިދްލުސެ ލަބަބުދް ދުވަގަ އެހެދިހެދް އެއްވެލް ލަބަބަކާހުޒެ ކުޒާ
ގަޓާގުކުޒުދްގައް ދައްގާޑުމަފެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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(ޓ) އެކުވެޒި މުޖުގަމައެއްސެ ގެޒޭސައި އެކިވައްގަޒުސެ ލަޤާޓަގްގައް ހިމެދޭކަދް ޤަބޫޑުކޮފް އެކަދްގައްގަކަފް އިޙްގިޒާމް
ކުޒުމަފެވެ .މިޓަޔަ އެކުވެޒި މުޖުގަމައެއް ބިދާވެޓައި އޮދްދަދީކ ޤައުމީ އެއްބައިވަދްގަކަދް ވަޒުސަޔަކޮފްކ ދޭއްސާދީ
އާޔަކާޔަގައް ދައްގާޑުމުސެ އުޞޫޑުސެ މައްޗަފެވެ.
(ޔ) ޒާއްޖޭސެ ޤައުމީ ވަޞީޑަގްގައްކ ޒާއްޖޭސެ ހުޒިހާ ކަދްކޮޅުގަކަފް އިދްލާޓުވެޒިސޮގަކަފް ޓެގުޒުމަފެވެ.

 .11މަޔަދީ ބައިވެޒިވުދް
އެމް.ޏީ.ޕީ ޤަބޫޑުކުޒަދީ ޒައްޔިގުދާއިސުޅޭ ކަދްކަމުސައި މަޔަދީ ޓަޒާގްގަކުދް ހީވާސިކަމާއެކު ބައިވެޒިވުމުސެ އުޞޫޑެވެ .މި
އުޞޫޑުސެ މަގިދް ޤައުމީލިޔާލަގު އެކަފައެޅުމުސައިކ އެމް.ޏީ.ޕީ ކުޒިއަފްޔާދީ މުއައްޒަޓުދްސެ ޔޫދިއަދްގަކާއިކ ވިޔަޓާޒީސެ
ޖަމިއްޔާގަކާއިކ ވަޒީޓާޔޭ މީހުދްސެ ޖަމިއްޔާގަކާއިކ އިދްލާދީ ޙައްޤުގަކުސެ ޖަމިއްޔާގަކާއިކ އެހެދިހެދް މަޔަދީ
ސްޒޫޕްގަކުސެ ޑަޓަޔާއިކ ޝުއޫޒުގަކާއެކުއެވެ.

 .12ބައިދަޑްއަޤްވާމީ ސުޅުދް
ޤައުމުގަކުސެ ލިޔާޔަގުސެ ހަމަހަމަކަދް އެމް.ޏީ.ޕީ ޤަބޫޑު ކުޒާދެއެވެ .އަޔި ގަޒައްޤީއަފް މަސުޓަހިކުޒާ ބައިދަޑްއަޤްއާމީކ
އިޤްގިޞާޔީކ އިޖްގިމާޢީ އަޔި ލިޔާލީ އެއްބާޒުޑުމަފް އެމް.ޏީ.ޕީ އިދް ގާއީޔު ކުޒާދެއެވެ .މިޓަޔަ އެއްބާޒުޑުމުސެ
ލަބަބުދް ޤައުމީ ގަޒައްޤީސެ ޑަދޏުޔަދޏިގައް ޙާޞިޑްވުމަފް މަސުޓަހިވާދެއެވެ.

ބާބު 4
މެދްބަޒުކަދް

 .13ބޭޒުސެ ދުޓޫޒުދް އެއްކިބާވުދް
އެމްޏީޕީސެ ޙަޒަކާގްގައް ހިދްސާދީ ބޭޒުސެ ދުޓޫޒުގަކުދް އެއްކިބާވެގިބެކ މިދިވަދްކަމާއި މުލްގަޤިއްޑުކަމުސެ މަގީ
ގިބެސެދްދެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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 .14މެދްބަޒުކަދް
ޕާޓީސެ އަމާޒުގަކާއިކ އުޞޫޑުގަކާއިކ މަޤްޞަޔުގައް ޤަބޫޑުކުޒާކ ޒާއްޖޭސެ ޤާދޫދް ހުއްޔަ ކުޒާ ޢުމުޒު ހަމަވެޓައިވާ ހުޒިހާ
ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް ޕާޓީސެ މެމްބަޒުކަދް ވަދީ ހުޅުވާޑެވިޓައެވެ.

 .15މެދްބަޒު ކަމަފް ހުފައެޅުދް
(ހ) ޕާޓީސެ މެދްބަޒަކަފް ވުމުސެ އެޕްޑިކޭޝަދްކ ޕާޓީސެ ކޮދްމެ ސުދަދަކަފްވެލް ހުފައެޅިޔާދެއެވެ .މިޓަޔަ ހުފައެޅުމެއް
ހުފަހަޅަދްވާދީ ޕާޓީސެ މެމްބަޒުކަމަފް އެޔޭޓޯމަކުދްދެވެ.
(ފ) މެދްބަޒުކަމަފް ހުފައަޅާ ޓަޒާގަފް މެދްބަޒަކަފް ވެވޭދީކ ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް މެދްބަޒުކަދް ޤަބޫޑު ކުޒުމުދްދެވެ.
(ދ) މެމްބަޒުކަމަފް ހުފައެޅި ހުފައެޅުމެއް ސަބޫޑުދުކޮފްޓިދަމަކ މައްލަޑަ އިލްގިއުދާޓު ކުޒުމަފް ސައުމީ މަޖިޑީހަފް
ހުފައެޅިޔާދެއެވެ .ސައުމީ މަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާދިޔާ އަކީ ،މައްލަޑާސެ އެދްމެޓަހު ދިދްމުމެވެ.

 .16ވާޖިބުގައް
ކޮދްމެ މެދްބަޒަކަފްވެލް ވާޖިބުވާކަދްގައްގަކަކީ:
(ހ) ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވާއިޔާއިކ ލިޔާލަގުގަކާއިކ އުލޫޑުގަކާއިކ ކަދޏައެޅުދްގަކާއިކ އަޔި އެހެދިހެދް ޤަވާއިޔުގަކާއި
އެއްސޮގަފް ލުޑޫކު ބަހައްޓާ މިކަދްކަދް ޤަބޫޑުކުޒުދް.
(ފ) ޕާޓީސެ މަލްޑަޙަގުގަކަފް ބުޒޫދާޒާދެސޮގަފް ގިމާސެ އުޅުދްބެހެއްޓުދް އަޔި ޚާއްލަކޮފް ޕާޓީސެ އަޚްޑާސީ މިދްސަދޏަފް
ޙުޒުމަގްގެޒިކޮފް ހިގުދް.
(ދ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާ އިޝްގިޒާކު މެޔުދުކެދޏި ޔެއްކުދް.
(ޒ) ޕާޓީސެ އަމާޒުގަކާއި މަޤުލަޔުގަކާއިކ އުޞޫޑުގަކާއިކ ލިޔާލަގުގަކާއިކ ޕާޓީއަފް މުހިދްމުކަދްކަދް ކުޒިއެޒުވުމަފް
މަލައްކަގްކޮފް މިކަދްކަދް ޔިޓާޢުކުޒުދް.
(ބ) ޕާޓީސެ ކެދްޏިޏޭޓުދްދަފް ގާއީޔުކުޒުމާއިކ ޕާޓީސެ ކެދްޏިޏޭޓުދްދަފް ވޯޓުހޯޔާޔިދުމަފް މަލައްކަގްކުޒުދް.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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 .17ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވައިޔާ އެއްސޮގަފް ވޯޓުޔިދުމާއި ޢަމަޑުކުޒުދް
ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވާޢިޔާ އެއްސޮގަފް ޢަމަޑު ކުޒުމީ މެމްބަޒުދްސެ މައްޗަފް ޑާޒިމު ކަމެކެވެ .އަޔި އަލާލީ ޤަވާއިޔާ
އެއްސޮގަފް ޢަމަޑު ދުކުޒާ މެމްބަޒުދްދާމެޔު ޓިޔަވަޅު އެޅުމުސެ އިޚްގިޔާޒު ޕާޓީއަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.

 .18ޙައްޤުގައް
މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ ޝަޒުގުގަކުސެ މަގީދް ކޮދްމެ މެދްބަޒަކަފްވެލް އަދްދަދިވި ކަދްކަމަފް ޙައްޤު ޑިބިސެދްވެއެވެ.
(ހ) ޕާޓީދް ކަދޏައަޅާ އުލޫޑުގަކުސެ މަގީދް ޕާޓީސެ އިދްގިޚާބުގަކުސައި ވޯޓުޔިދުމުސެ ޙައްޤު
(ފ) ޕާޓީސެ މަޤާމުގަކަފް ކުޒިމަގިޑުމުސެ ޙައްޤުކ އަޔި ކުޒިމަގި ޑައިސެދް ހޮވިއްޖެދަމަ މަޤާމު އަޔާކުޒުމުސެ ޙައްޤު
(ދ) ޕާޓީދް ކަދޏައަޅާ އުލޫޑުގަކުސެ މަގީދް ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްދަފް ބައިވެޒިވެވޭދެކަމަފް ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ޕާޓީސެ ހުޒިހާ
ބައްޔަޑުވުމަކާއި ޕްޒޮސްޒާމެއްސައި ބައިވެޒިވުމުސެ ޙައްޤު

 .19މެދްބަޒުކަދް ބާގިޑްވުދް
ޕާޓީސެ މެދްބަޒުކަދް ބާޠިޑްވާދީ:
(ހ) ޕާޓީސެ މެދްބަޒަކު އެމް.ޏީ.ޕީ ޓިޔަވާ އެހެދް ލިޔާލީ ޕާޓީއެއްސައި ބައިވެޒިވުދް އަޔި  /ދުވަގަ އެހެދް ލިޔާލީ
ޕާޓީއެއްސައި ހަޒަކާގްގެޒި ވުމުދްދެވެ.
(ފ) މެދްބަޒުދްސެ ޑިލްޓާސުޅޭ ޑިޔެކިޔުދް ޓޮދުވުމަފް އެއިޒެއްސައި ކަދޏައެޅިޓައި ހުދްދަ ޕާޓީސެ އެޏްޒެހަފް
މެދްބަޒުކަމުދް ވަކިވުމަފް އެޔި މެދްބަޒަކު އިލްގިޢުޓާސެ އެދްސުމެއް ޑިޔުމަކުދް އެދްސުމުދް.

 .20މެދްބަޒުކަމުދް ވަކިކުޒުދް
(ހ) މެދްބަޒެއްސެ މެދްބަޒުކަމުސެ ލަބަބުދް ޕާޓީސެ މަލްޑަހަގުގަކަފް އެކަފީސެދްދުވާ ސެއްޑުދް ޑިބޭކަމަފް ޤައުމީ
މަޖިޑީހުދްކ މަޖިޑީހުސެ ޖުމްޑަ މެދްބަޒުދްސެ ޔެބައިކުޅަ އެއްބައި އަޣުޑަބިއްޔަގަކުދް ކަދޏައެޅުދް .މިޓަޔަ ކަދޏައެޅުމެއް
ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ކަދޏައެޅޭދީކ ވަކިކުޒަދް ހުފައެޅޭ ލަބަބުގައް ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޑިޔުމަކުދް މެދްބަޒަފް އަދްސާ މެދްބަޒުސެ ޓަޒާގުދް
ކަމާމެޔު ޓާޏުކިޔުމަފް އިދްލާޓުވެޒި ޓުޒުޞަގެއް ޔިދުމަފްޓަހުސައެވެ .މިޓަޔަ ހުފައެޅުމެއްސެ ޒައްޔުސައި މަޖިޑީހަފް ޓޮދުވާ
ޑިޔުމަކުދް ދުވަގަ ޚުޔު ޝަޚްޞީސޮގުދް މަޖިޑީހުސެ ކުޒިމައްޗަފް ޙާޟިޒުވެ އެމެދްބަޒަކަފް ޖަވާބުޔާޒީ ވެވިޔާދެއެވެ.
މިއަފްޓަހު ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް ސޮގެއްދިދްމޭދީކ މެދްބަޒު ޑިޔުމުދް ޓާޅުކުޒި ޖަވާބުސެ މައްޗަފް ދުވަގަ އަދސަބަހުދްޔިދް
ޖަވާބުސެ މައްޗަފް ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޚިޔާޑު ބަޔަޑު ކުޒުމަފްޓަހު އޭސެ ޒައްޔު މެދްބަޒަފް ހުފައެޅުމަފް ޓަހުސައެވެ.
(ފ) މިމާއްޔާސެ (ހ) ސެ ޔަފުދް ވަކިކުޒެވޭ ކޮދްމެ މެދްބަޒަކަފްވެލް މައްލަޑަ އިލްގިއުދާޓުސެ މަޖިޑީހަފް
އިލްގިއުދާޓު ކޮފްޔިދުމަފް ހުފައެޅުމުސެ ޙައްޤު ޑިބިސެދްވެއެވެ .އިލްގިއުދާޓުސެ އަޏުއެހުދް ބޭއްވެދްޔެދް މެދްބަޒު
ހުދްދާދީކ އޭދާސެ މެދްބަޒުކަދް ހިޓެހެއްޓިޓައެވެ.
(ދ) ޕާޓީދް މެމްބަޒަކު ވަކި ކުޒަދް ކަދޏައަޅާ ކަދޏައެޅުދްގަކަފް ޕާޓީސެ ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދް ޢަމަޑު
ކުޒަދްޖެހޭދެއެވެ.

ބާބު 5
ޕާޓީސެ ސުދަދްގައް
 .21ޕާޓީސެ ސުދަދްގައް
ޕާޓީސައި އެކުޑެވޭ ސުދަދްގަކަކީ:
(ހ) ކޮދްސްޒެލް
(ފ) ޤައުމީ މަޖިޑިލް
(ދ) ސައުމީ ހިދްސާ ކޮމެޓީ
(ޒ) ޕާޑިމެދްޓްޒީ ސްޒޫޕް
(ބ) މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީ
(ޅ) މެދްބަޝިޕާއި ކެމްޕޭދް ކޮމިޓީ
(ކ) އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙް
(އ) ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒު
ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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(ވ) އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް
(މ) ލެކެޒެޓޭޒިއެޓް
(ޓ) ޕްޒޮވިދްލް ލެކްޒެޓޭޒިއެޓްގައް
(ޔ) ޔާއިޒާގައް
(ގ) ސޮޓިގައް

 .22ޤަވައިޔު ހެޔުދް
ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވާއިޔާ ޚިޑާޓު ދުވާސޮގަފް ޕާޓީސެ ގަޓާގު ސުދަދްގަކުސެ ހިދްސާ ޤަވާއިޔު އެސުދަވަދެއްސެ މެދްބަޒުދް
އެކުޑަވާޑާދްޖެހޭދެއެވެ.

 .23ކޮދްސްޒެލް
ޕާޓީސެ އެދްމެއިލް ސުދަދަކީކ ކޮދްސްޒެލްއެވެ .ކޮދްސްޒެލްސައި އެކުޑެވެދީ:
(ހ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް.
(ފ) މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީއާއިކ މެމްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް
(ދ) އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙްސެ ހިދްސާކޮމިޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް
(ޒ) ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް
(ބ) ޕްޒޮވިދްލް ގަކުސެ ޒައީލުދްދާއި ދައިބު ޒައީލުދް
(ޅ) ޔާއިޒާގަކުސެ ޒައީލުދްދާއި ދައިބު ޒައީލުދް
(ކ) ކޮދްމެ ސޮގްޕެއްސެ ޒައީލް
(އ) މަސުބޫޑު އުޒުޒަކާހުޒެ ސޮޓީސެ ޒައީލްއަފް ކޮދްސްޒެލްއަފް ހާޒިޒުވުމަފް އުޒުޒުވެޒިވާދަމަ ސޮޓީސެ ދާއިބު ޒައީލް.
(ވ) ޕާޓީއަފް ދިލްބަގްވާ ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑަޒުދް
(މ) ޕާޓީއަފް ދިލްބަގްވާ ވަޒީޒުދް

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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(ޓ) އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑީހުސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް
(ޔ) އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް

 .24ކޮދްސްޒެލް ބޭއްވުދް
ކޮދްސްޒެލް ބައްޔަޑުވާދީ ކޮދްމެ  5އަހަޒަކު އެއް ޓަހަޒުއެވެ .ދަމަވެލް މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ ޝަޒްޠުގަކުސެ މަގިދް
ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔައާޚިޑާޓް ބައްޔަޑުވުމެއް ކޮދްމެ ވަސުގެއްސައިވެލް ބޭއްވިޔާދެއެވެ.

 .25ކޮދްސްޒެލްސެ ޒިދްމާ
ކޮދްސްޒެލްސެ ޒިދްމާ އަކީ:
(ހ) ޕާޓީސެ ލިޔާލަގުގައް އެކަފައެޅުދް.
(ފ) މި އަލާލީ ޤަވާއިޔު އިޞްޑާޙް ކުޒުދް.
(ދ) މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސައި ކަދޏައެޅިޓައި އޮދްދަ ސޮގުސެ މަގިދް ޕާޓީ އުވާޑުދް.
(ޒ) ޕާޓީސެ ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) އާއި ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ) އިދްގިޚާބު ކުޒުދް
(ބ) އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑިލް ހޮވުދް.
(ޅ) އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑީހަފް  5މެމްބަޒުދް ހޮވުދް.
(ކ) ކޮދްސްޒެލްސައި ބައިވެޒިވާ ޕާޓީސެ ޔާއިޒާގަކުސެ ޒައީލުދްސެ ގެޒެއިދް  66ޒައީލުދް ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމެޓީއަފް
ހޮވުދް

 .26ކޮދްސްޒެލްއަފް ކިޔުދް
(ހ)

ކޮދްސްޒެލްސެ ބައްޔަޑުވުމެއް ބޭއްވޭކަމުސެ އެދްސުމެއްކ ބައްޔަޑުވުމަފް ޙާޒިޒުވުދް ޙައްޤު ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްދަފާއި

ޕާޓީސެ ހުޒިހާ ސޮޓިގަކަފް ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޓޮދުވާދެއެވެ .ބައްޔަޑުވާދް ހަމަޖެހިޓައިވާ ގާޒީޚްސެ އެދްމެ މަޔުވެސެދް

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

ޔެމަލްޔުވަލް ކުޒިދް މިއެދްސުދް އަދްސާދެއެވެ .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.

 .27އާޔައާޚިޑާޓު ކޮދްސްޒެލް
ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔަޔާޚިޑާޓު ބައްޔަޑުވުމަކަފް ސޮވޭދީ:
(ހ)

ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް.

(ފ) ޕާޓީސެ ސޮޓިގަކުސެ ގެޒެއިދް އެދްމެ މަޔުވެސެދް  1/3ސޮޓިދް މިޓަޔަ އެއްވުމަކަފް އެޔި އަމީދް އާއްމަފް ޑިޔުމުދް
ހުފައެޅުމުދްދެވެ.

 .28އާޔައާޚިޑާޓް ކޮދްސްޒެލްއަފް ކިޔުދް
ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔަޔާޚިޑާޓު ބައްޔަޑުވުމެއް ބޭއްވޭދެކަމުސެ އެދްސުމެއްކ ބައްޔަޑުވުމަފް ޙާޟިޒުވުދް ޙައްޤު ހުޒިހާ
މެދްބަޒުދްދަފާއިކ ޕާޓީސެ ހުޒިހާ ސޮޓިގަކަފް ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޓޮދުވާދެއެވެ .ބައްޔަޑުވާދް ހަމަޖެހިޓައިވާ ގާޒީޚްސެ
މަޔުވެސެދް  1މަލްޔުވަލް ކުޒިދް މިއެދްސުދް އަދްސާދެއެވެ.

 .29ޤާދޫދީ ޢަޔަޔު
ކޮދްސްޒެލް ބައްޔަޑުވުމުސެ ޤާދޫދީ ޢަޔަޔަކީ ކޮދްސްޒެލްއަފް ހާޒިޒުވުމުސެ ޝަޒުޠުޓުޒިހަމަވާ މެމްބަޒުދްސެ ¼
(ހަގަޒުބައިކުޅަ އެއްބައި) އަފްވުޒެ އެއްމެމްބަޒު އިގުޒުވާ އަޔަޔެކެވެ .ބައްޔަޑުވުދް ޓެފޭގާ  1ސަޏިއިޒުވާއިޒުވެލް ޤާދޫދީ
އަޔަޔު ހަމަދުވެއްޖެދަމަކ ބައްޔަޑުވުދް ކުޒިއަފް ސެދްޔެވޭދީކ ކަދޏައަޅާ ކަދޏައެޅުދްގައް ޓާލްކުޒަދްކ ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ
ސޮވާޑުމަފް ކޮދްސްޒެލްސެ އާޔަޔާޚިޑާޓު ބައްޔަޑުވުމެއް ބޭއްވޭދެކަމުސެ ޝަޒްޠުސެ މަގިދްދެވެ .ޤާދޫދީ އަޔަޔު ހަމަދުވި
ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

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

 .30ޤައުމީ މަޖިޑިލް
ޤައުމީ މަޖުޑިލްސެ ޒިދްމާގަކަކީ:
(ހ) ޕާޓީސެ ލެކެޒެޓޭޒިއެޓާއިކ އެހެދިހެދް ކޮމިޓީގައް އައްޔަދްކުޒުދް.
(ފ) ޗެޔާޕާލަދްސެ ދައިބުދް ޓިޔަވައިކ ޕާޓީސެ މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދްދާއި މެމްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދް
ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދް ހޮވުދް
(ދ) ޔެ ކޮދްސްޒެލް ބައްޔަޑުވުމުސެ ޔެމެޔުސައި ސެދްޔެވޭ ޕާޓީސެ ޕްޒޮސްޒާމްގައް ޔާދުޔާސޮގްބަޑާ ޕާޓީސެ ލިޔާލަގަފް
ސެދްދަދްޖެހޭ އިޞްޑާޙުގައް ސެދައުދް.
(ޒ) ޕާޓީސެ އޮޏިޓް ޒިޕޯޓްގައް ހުފައަޅާކ މާޑީ ބަޔާދްގައް ޓާލްކުޒުދް.
(ބ) ކޮދްސްޒެލްސެ ބާޒުގަކަފް ޓުފުދާޒާސޮގުދްކ ޕާޓީސެ މަލްޑަހަގު ގަކަފް ކުޒިއެޒުދް ޑިބޭ ހުޒިހާ ކަމެއްކުޒުދް.
(ޅ) ޕާޓީސެ ޗެއަޒޕާޒލަދް ދުވަގަ ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބަކާ މެޔު ޕާޓީސެ މެމްބަޒުދް ހިގްހަމަ ދުޖެހިސެދް މައްލަޑައެއް
ހުފަހަޅައިޓިދަމަ އެކަމާމެޔު ބަހުލް ކޮފް ޕާޓީސެ ޑީޏަޒޝިޕާމެޔު އިގުބާޒުއޮގްގޯ ބެޑުދް.
(ކ)

ޕާޓީސެ ޗެއަޒޕާޒލަދް ދުވަގަ ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބަކާ މެޔު އިގުބާޒުދެގްކަމަފް ޓާލްވެއްޖެދަމަކ މިއަލާލީ

ޤަވާޢިޔުސައި ކަދޏައެޅި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ސޮގުސެމަގިދް އިދްގިޚާބު ބާއްވައި އެމަޤާމަކަފް މީހަކު ހޮވާދީއެވެ.
(އ)

އިލްގިއުޓާ ޔިދުމުސެ ލަބަބުދް ދުވަގަ މަޒުވުމުސެ ލަބަބުދް ދުވަގަ އެހެދިހެދް ލަބަބަކާހުޒެ ކޮދްސްޒެލްއިދް

ހޮވި ޕާޓީސެ މަސާމްޓުޒާއެއް ހުލްވެޓައިވާދަމަކ ޔެދް އަދްދަ ކޮދްސްޒެލްއަކާ ހަމައަފް އެ މަސާމަފް މީހުދް ހޮވުދް.
(ވ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ބައްޔަޑުވުމެއް ކޮދްމެ މީޑާޔީ ( 20ޔެ) މަހަކުދް ( 20އެއް) ޓަހަޒު ބާއްވަދް ވާދެއެވެ .މި
ބައްޔަޑުވުމަފް ކިޔާދީ ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ އާދްމު ބައްޔަޑުވުމެވެ .މި ބައްޔަޑުވުދް ކޮދްމެ މަހަކު އޮދްދާދެ ގާޒީޚެއް
ލެކްޒެޓޭޒިއެޓުދް އާދްމުކޮދް އިޢުޑާދް ކުޒެވިޔާދެއެވެ.
(މ) ކުއްޑިއަކަފް ޔިމާވާ މުހިއްމު ކަމަކާއި ސުޅިސެދް ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ޚާއްޞަ ބައްޔަޑުވުމެއް ބޭއްވިޔާދެއެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

(ޓ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ އާދްމު ބައްޔަޑުވުދްގަކާއި ޚާއްޞަ ބައްޔަޑުވުދްގަކުދް ކުޒާދެ ކަދްގައްގައް ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ
ޤަވާޢިޔުސައި ބަޔާދްކުޒަދްވާދެއެވެ.

 .31ޤައުމީ މަޖިޑިލް އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް
ޤައުމީ މަޖިޑީހުސައި އެކުޑެވެދީ:
(ހ) ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދް
(ފ) އެމްޏީޕީ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ވެޒިކަމާ ހަވާޑުވެ އޮދްދައިޒު ޒައީލުއްޖުމްހޫޒިއްޔާއާއި ޒައީލުއްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ވަޒީޒުދްސެ
މަޖްޑީހުސެ އެމްޏީޕީއަފް ދިލްބަގްވާ މެދްބަޒުދް
(ދ) ޕާޑިމެދްޓްޒީ ސްޒޫޕުސެ މެދްބަޒުދް
(ޒ) ޕްޒޮވިދްލްގަކުސެ ލެކެޓޭޒިއަޓްސެ ޒައީލުދް
(ބ) ޔާއިޒާގަކުސެ ޒައީލުދް.
(ޅ) ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) އާއި ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ)
(ކ) އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙްސެ ޒައީލް
(ކ) ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ ޒައީލް
(އ) އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑީހުސެ ޒައީލް

 .32ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ކޯޒަމް
ޤައުމީ މަޖްޑީހުސެ ބައްޔަޑުވުމުސެ ޤާދޫދީ ޢަޔަޔަކީ ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް ހާޒިޒުވުމުސެ ޝަޒުޠުޓުޒިހަމަވާ މެމްބަޒުދްސެ ¼
(ހަގަޒުބައިކުޅަ އެއްބައި) އަފްވުޒެ އެއްމެމްބަޒު އިގުޒުވާ އަޔަޔެކެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

 .33ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީ
ޤައުމީ މަޖަޑީހުސެ ޔެބައްޔަޑުވުދް ޔެމެޔުސައި ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް އަޔާކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހާ މަލްއޫޑިއްޔަގު އަޔާކުޒާދީ
ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއިދްދެވެ .މި ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއަކަފް ،ކޮދްސްޒެލްއިދް ކަދޏައަޅާ ޤާއިމުކޮފްޓައިވާ އެއްވެލް
ދިދްމުމަކާ ޓުފުއަޒާސޮގަފް ޢަމަޑު ހިދްސުމުސެ ބާޒެއް ދޯދްދާދެއެވެ.

 .34ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމެޓީސެ ޒިދްމާ
ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމެޓީސެ ޒިދްމާގަކަކީ:
(ހ) ޕާޓީސެ ވަކި ސުދަދަކާ ހަވާޑުކޮފްޓައި ދުވާ ކަދްކަދް ހިދްސުދް.
(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 ( )20ޓަހަޒު ބާއްވަދް ވާދެއެވެ.

 .35ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީ އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް
ޤައުމ ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ަީގއި ެއ ުކ ެލ ެވނީ:
(ހ) ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދް
(ފ) އެމްޏީޕީ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ވެޒިކަމާ ހަވާޑުވެ އޮދްދައިޒު ޒައީލުއްޖުމްހޫޒިއްޔާއާއި ޒައީލުއްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ވަޒީޒުދްސެ
މަޖްޑީހުދް އައްޔަދް ކުޒާ  05ވަޒީޒުދް.
(ދ) ޕްޒޮވިދްލްގަކުސެ ޒައީލުދްސެ މެޔުސައި ދަސާ ވޯޓަކުދް ހޮވޭ އެއް ( )1ޒައީލް
(ޒ) އެމް.ޏީ.ޕީ ޕާޑިމެދްޓްޒީ ސްޒޫޕްސެ ޒައީލްއާއި ޕާޑިމެދްޓްޒީ ސްޒޫޕްސެ ދައިބު ޒައީލުދް

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

(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 ( )06މުސައްޒިޒުދް

 .36ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ ޤާދޫދީ ޢަޔަޔު
މި ކޮމިޓީސެ ބައްޔަޑުވުމުސެ ޤާދޫދީ އަޔަޔަކީކ ކޮމިޓީސެ ގިދްބައިކުޅަ އެއްބަޔެވެ.

 .37ކަދްކަދް ޓާލްކުޒުދް
އެހެދް ސޮގަކަފް ބަޔާދް ދުކުޒާހާ ހިދޔަކުކ ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ދުވަގަ ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއިދް ދިދްމާ ދިދްމުދްގައް
ބިދާވެޓައި އޮދްދާދީ ލާޔާ އަޣްޑަބިއްޔަގުސެ ވޯޓުސެ މައްޗަފެވެ .ޑަޓައަފްއެހި ވޯޓު ހަމަހަމަ ވެއްޖެދަމަ ޑަޓައަފްއެހި
ކަދްގައް ޓާލްދުވީއެވެ.

 .38ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕް
ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސައި ހިމެދޭދީ އެމްޏީޕީއަފް ދިލްބަގްވާ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ މެމްބަޒުދްދެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

 .39ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު
ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ މަލްއޫޑިއްޔަގަކީ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސައި ޕާޓީސެ ޚިޔާޑު ޓާޅުކުޒުމާއި ވޯޓު ޔިދުމުސައި ޕާޓީސެ
ލިޔާލަގަފް ގަބާވުމަފް ބާޒުއެޅުވުމެވެ .އަޔި ޕާޓީސެ ލިޔާލަގު ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސައި ޔިޓާއުކުޒުމެވެ.

 .40ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕުސެ ޒަޢާމަގު
ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ އެދްމެ އިލްޓަޒާގަކީ ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސުޒޫޕުދް އިދްގިޚާބުކުޒާ އެސުޒޫޕުސެ ޒައީލްއެވެ .އަޔި ދައިބު
ޒައީލްއަކާއި ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕުސެ މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ވާހަކަޔައްކާ މެޔުވެޒިދްސެ ސޮގުސައި  3މެދްބަޒަކު އެސްޒޫޕުދް
އިދްގިޚާބުކުޒަދްވާދެއެވެ.

 .41ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕުސެ ޖަޑްލާގަކުސެ ޒިއާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް
ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ ޒިއާލަގު ބަޑަހައްޓާދީ މިސްޒޫޕުސެ ޒައީލް ދުވަގަ ސްޒޫޕުސެ ދައިބު ޒައީލްއެވެ.

 .42މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީ
ޕާޓީއަފް ބޭދުދްވާ މާޑީ ވަލީޑަގްގައް ހޯޔައި ބަޑަހައްޓާދީ މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީދްދެވެ.

 .43މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީ އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް
މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީ އެކުޑެވިސެދްވަދީ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާ ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ) އާއި ޤައުމީ
މަޖިޑީހުދް ހޮވާ( 4 ،ހަގަޒު) މެދްބަޒުދްދަފްވުޒެ މަޔުދުވާ ޖުމްޑަ އޮދަހިޒި އަޔަޔެއްސެ މައްޗަފެވެ.

 .44މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގް
މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކަކީ:

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

(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.

 .45މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީ
ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ކަދްގައްގައް ބަޑަހައްޓާ އެކަދްގައްގަކުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު އުޓުޑާދީ މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު
ކޮމިޓީދްދެވެ .އަޔި ޕާޓީ ވާޔަކުޒާ އިދްގިޚާބުގަކުސެ ކެމްޕޭދު ހިދްސައިކ ކެމްޕޭދުސެ އެދްމެހާ ކަދްގައްގައް ޒާވާ
ބަޑަހައްޓާދީ މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދްދެވެ.

 .46މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީ އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް
މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީ އެކުޑެވިސެދްވަދީ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާ ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) އާއި
ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ހޮވާ( 4 ،ހަގަޒު) މެދްބަޒުދްދަފްވުޒެ މަޔުދުވާ ޖުމްޑަ އޮދަހިޒި އަޔަޔެއްސެ މައްޗަފެވެ.

 .47މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު
މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކަކީ:
(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 ޔަޤީދްކުޒުމަފްކ މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދު ކޮމިޓީއަފް އެޅެދްއޮގް ޑާއިސު ހުޒިހާ
ޓިޔަވަޅެއް އަޅާދެއެވެ .އަޔި ޑިލްޓުސައި ހުދްދަ މަޢުޑޫމާގު ލަޒުކާޒަފާއިކ މި އަލާލީ ޤަވާއިޔު ހުއްޔަޔޭ
ޓަޒާގަކަފްދޫދް އެހެދް ޓަޒާގަކަފް ޔުޑެއް ދުކުޒެވޭދެއެވެ.
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(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.

 .48އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙް
އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސައި ހިމެދޭދީ ޕާޓީސެ އަދްހެދް މެމްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙްސައި ޒަޖިލްޓްޒީވުމަފް އެޔޭ
އަދްހެދުދްދެވެ.
 .49އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސެ ޒިޔާލަގު
އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާދީ އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސެ ޒައީލާއެވެ .އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސެ ޒައީލާއާއި ދައިބު
ޒައީލާކ އިދްގިޚާބު ކުޒާދީ އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސައި ޒަޖިލްޓަޒީ ވެޓައިވާ މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ދަސާ ވޯޓަކުދްދެވެ.
 .50އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު
ޕާޓީސެ އަދްހެދް މެދްބަޒުދް ޕާޓީސެ ކަދްކަމުސައިއާއި ޤައުމުސެ ކަދްކަމުސައި ޓުޅާ ޔާއިޒާއެއްސައި ބައިވެޒިވުމުސެ ޓުޒުޞަގު
ޔިދުމަކީ އަދްހެދުދްސެ ޒޫޙުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގެވެ.

 .51ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒު
ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްކުޒެދް  18އަހަޒާއި  35އަހަޒާ ޔެމެޔުސެ މީހުދްދަކީ ޕާޓީސެ ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒަފް ޒަޖިލްޓަޒީ
ކުޒުދް ހައްޤު މީހުދްދެވެ.
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 .52ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ ޒިޔާލަގު
ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާދީ ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ ޒައީލްއެވެ .ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ
ޒައީލްއާއި ދައިބު ޒައީލް އިދްގިޚާބު ކުޒާދީ ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒަފް ޒަޖިލްޓަޒީ ކުޒާ މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ދަސާ
ވޯޓަކުދްދެވެ.

 .53ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު
ޕާޓީސެ މުލްގަޤްބަޑް ބިދާ ވެސެދްވަދީ ޕާޓީސެ ޒުވާދް މެދްބަޒުދްސެ މައްޗަފްކަމަފްވާއިޒު ،އެމީހުދްދަފް ޕާޓީސެ
ކަދްކަމުސައި ޓުޅާ ޔާއިޒާއެއްސައި ބައިވެޒިވުމުސެ ޓުޒުޞަގު ޔިދުމަކީ ޒުވާދުދްސެ ހިގްވަޒުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގެވެ.

 .54އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް
އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް ސައި ހިމެދެދީ ޕާޓީސެ މެމްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް އިދްގިޚާބު ކުޒާ
އަދްދަދިވި ޝަޒުޠުގަކުސެ ގެޒެއިދް ޝަޒުޠެއް ޓުޒިހަމަވާ ( 5ޓަހެއް) މެމްބަޒެކެވެ.

 .55އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިހުސެ މެދްބަޒުދްސެ ޝަޒުޠު
(ހ) އިލްޑާމިކް ޔުދިވަޒލިޓީއަކުދް ގަޢުޑީމީ ލެޓްޓިކެޓެއް ޑިބިޓައިވުދް ދުވަގަ އެޓެދްވަޒަފް ކިޔަވާޓައިވާ ކަމުސެ
ޑިޔުމެއް އިލްޑާމިކް ޔުދިވަޒލިޓީއަކުދް ޑިބިޓައިވުދް
(ފ) އިލްޑާމްޔީދް ކިޔަވައި ޔިދުމުސެ ހުއްޔަ ޑިބިޓައިވުދް
(ދ) ޔީދީ ގަޤުޒީޒުކުޒުމުސެ ހުއްޔަ ޑިބިޓައިވުދް
(ރ) ހާފިޒުކަމުގެ ސަނަދުއޮތުން
(ބ) އިމާމްކޯހުން ނުވަތަ ޤާޟީކޯހުން ފާސްވެފައިވުން
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 .56އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑީހުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު
އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް ސެ މަލްއޫޑިއްޔަގަކީ ޔީދީ ހޭޑުދްގެޒިކަދް އިގުޒުކުޒުމާއި ހެޔޮކަދްގައްގަކަފް
އަމުޒުކޮފްކ ދުބައި ކަދްގައްގައް ދަހީކުޒުމާއިކ ޔީދީ ކަދްކަމުސައި އެމްޏީޕީއަފް ޔީދީ ޑަޓާ ޔިދުމެވެ.
އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް ސެ އެދްމެ އިލް ޓަޒާގަކީ އެމަޖިޑިހުދް އިދްގިހާބުކުޒާ ޒައީލްއެވެ .އަޔި ދައިބު
ޒައީލްއެއް އެމަޖިޑިހުދް އިދްގިހާބު ކުޒަދް ވާދެއެވެ.

 .57އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑީހުސެ ޒިޔާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް
އިލްޑާމްޔީދުސެ މަޝްވަޒާ މަޖިޑިލް ސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާދީ މަޖިޑިހުސެ ޒައީލް ދުވަގަ މަޖިޑިހުސެ ދައިބު
ޒައިލްއެވެ.

 .58ޕާޓީސެ ލެކެޒެޓޭޒިއެޓް
ޕާޓީސެ އެދްމެހާ އިޔާޒީ މަލައްކަގްގައް ބަޑަހައްޓާދީކ ޕާޓީސެ ލެކެޒެޓޭޒިއަޓް އިދްދެވެ.

 .59ޕާޓީސެ ލެކެޒެޓޭޒިއަޓް އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް
ޕާޓީސެ ލެކެޓޭޒިއެޓް އެކުޑެވިސެދްވަދީ:
(ހ)

އަމީދް އާއްމު

(ފ) އިލް ގަޒުޖަމާދް
(ދ) ޓައިދޭދްޝަޑް ކޮދްޓްޒޯޑަޒ
(ޒ) ޒަޖިލްޓްޒާ ޖެދެޒަޑް
(ބ) ޔާއިމީ ކޮމިޓީގަކާބެހޭ ލެކެޒެޓަޒީ
(ޅ)

އިދްގިޒާމް ކުޒުމާބެހޭ ލެކެޒެޓަޒީ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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(ކ) ޑީސަޑް ޏިޒެކްޓަޒ
(އ) އެހެދިހެދް އިޔާޒީ މަޤާމްގައް

 .60ޕްޒޮވިދްލް ލެކްޓޭޒިއެޓް
ޕްޒޮވިދްލްގައް ބައިވެޓައިއޮދްދާދީ ޕާޓީދް ކަޏައަޅާ ޕްޒޮވިދްލްގަކުސެ އަޔަޔުސެ މައްޗަފެވެ .ކޮދްމެ ޕްޒޮވިދްލްއެއްސައި
ހިމެދޭދީ ޕާޓީދް ކަދޏައަޅާ އިޔާޒީ ޔާއިޒާގަކެކެވެ .ލިޓީ ކައުދްލިޑުގައް ބެޑެވޭދީ ވަކި ޕްޒޮވިދްލްސެ ސޮގުސައެވެ.

 .61ޕްޒޮވިދްލް ލެކްޓޭޒިއަޓް އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް.
ޕްޒޮވިދްލް ލެކެޓޭޒިއަޓް އެކުޑެވިސެދްވަދީ:
(ހ) ޕްޒޮވިދްލްސެ ޒައީލް
(ފ) ޕްޒޮވިދްލްސެ ދައިބު ޒައީލް

 .62ޔާއިޒާގައް
ޕާޓީ ބައިވެޓައި އޮދްދާދީކ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ އިދްގިޚާބަފް އެއިޒެއްސައި ހުޅުވާޑެވޭ ޔާއިޒާ ގަކުސެ ޢަޔަޔުސެ
މައްޗަފެވެ.

 .63ޔާއިޒާ އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް.
ޔާއިޒާ އެކުޑެވިސެދްވަދީ:
(ހ) ޔާއިޒާސެ މަޖިޑިލް
(ފ) ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީ
(ދ) ޔާއިޒާސެ ސޮޓިގައް

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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 .64ޔާއިޒާސެ މަޖިޑިލް
ޔާއިޒާ މަޖިޑިލް އެކުޑެވިސެދްވަދީ:
(ހ) ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީ
(ފ) ޔާއިޒާސެ ސޮޓިގަކުސެ ޒައީލުދް
(ދ) ޕާޓީއަފް ދިލްބަގްވާ ޔާއިޒާސެ ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑަޒުދް

 .65ޔާއިޒާސެ މަޖިޑީހުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު
.1

ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ޤަވައިޔު އެކުޑަވާޑުދް އަޔި އިލްޑާހުކުޒުދް

.2

ޔާއިޒާސެ ލިޔާލަގު އެކަފައެޅުދް
ޔާއިޒާ ހިދްސާ ކޮމިޓީދް ހުފަހަޅާ އޮޏިޓްޒިޕޯޓާއި އަހަޒީ ޒިޕޯޓް

.3

ޓާލްކުޒުދް
.4

ޔާއިޒާ މަޖިޑިލްސެ ބާޒުގަކަފް ޓުފުދާޒާ ސޮގަފް ޕާޓީސެ މަލްޑަހަގުގަކަފް ކުޒިއެޒުދް ޑިބޭ ހުޒިހާ ކަމެއް
ޔާއިޒާސައި ހިދްސުދް

.5

ޔާއިޒާސެ ޔެމަޖިޑިލް ޔޭގެޒޭ ސެދްޔެވޭ ޕާޓީސެ އެދްމެހައި ޕްޒޮސްޒާމްގައް ޔާދުޔާސޮގް ބަޑައި ޔާއިޒާސެ
ލިޔާލަގަފް ސެދްދަދްޖެހޭ އިލްޑާހުގައް ސެދައުދް

.6

ޔާއިޒާސެ ދައިބު ޒައީލް (މާޑީ) އަޔި ޔާއިޒާސެ ދައިބު ޒައީލް (މެދްބަޒޝިޕް) ހޮވުދް.

 .66ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީ

ސގެ
(ހ) ކޮދްމެ ޔާއިޒާއެއްސެ ހިދްސާކޮމިޓީސައި އެކުލެވޭނީި ،އންތިޚާ ުބ ކޮށްފައިވާ ދާ ިއރާގެ ރަ ީއސް ާއއި ،ދާއިރާގެ ރައީ ް
ރއެވެ.
ނ ުމ ެއން ުގންތަކާ ބެ ޭހ ސެކެޓް ީ
ޓރީގެ ނައި ާބއި ،މަޢު ޫލމާތާ ިއ ިއޝްތިހާރާ ިއ ޢާ ް
ނައިބާއި ،ސެކެޓްރީއާއި ،ސެކެ ް

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ނ ިފޔަވައި ،ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ އެހެދް މެދްބަޒުދް
ދއިރާ ެގ ރަ ީއސު ް
މިގަ ަވއިދު ެގ  70ގެ (ހ) ގަ ިއ ބަޔާންކުރާ ަ
ހޮވާދީ ޔާއިޒާއަފް ދިލްބަގްވާ މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ބާއްވާ އިދްގިޚާބަކުދްދެވެ.

(ފ) މި މާއްޔާސައި ބުދާ ޔާއީޒާސެ ހިދްސާކޮމެޓީސެ ހުޒިހާ މަޤާމެއްވެލް ހޮވާދީ އެޔާއިޒާއެއްސައި ހިމެދޭ އެމްޏީޕީސެ
މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ދެސޭ ލިއްޒު ވޯޓަކުދްދވެ.

 .67ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު:
ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް:
 .1ޔާއިޒާސައި ޕާޓީ ބިދާކުޒުދް
 .2ޔާއިޒާސައި ސޮޓިގައް ސާއިމުކޮފް ޒަޖިލްޓަޒީ ކުޒުދް.
 .3މި އަލާލީޤަވާއިޔުސައި ބަޔާދް ކުޒެވިޓައިވާ ޙާޑަގެއް މެޔުވެޒިވެސެދް ސޮޓި އުވާޑަދް ޖެހޭ ޙާޑަގެއްސައި ޔާއިޒާސެ
ޤޮގްޕެއް އުވާޑުދް
 .4ޤައުމީ މަޖިޑިހުދް ޓާލްކުޒާ ޕާޓީސެ ލިޔާލަގުގަކާއި އުލޫޑުގައް ޔާއިޒާސައި ހިދްސުދް
 .5ޕާޓީސެ މަލްޑަހަގުގަކަފް ކުޒިއެޒުދް ޑިބޭ ހުޒިހާކަމެއް ކުޒުދް.

 .68ޔާއިޒާސެ އޮޓީލް
ޔާއިޒާ މަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާ ވަކި މިދްސަޏުގަކެއްސެ މަގިދް ހިދސާ ޔާއިޒާ އޮދިސަދޏާއި އިޔާޒީ ބައިގައް ހިމެދޭ އިޔާޒީ
އޮޓީހެއް ޔާއިޒާސެ ދައިބު ޒައީލްއެއް ވަޒަދްވެޒިވެ ހުދްދަ ކޮދްމެވެލް އެއްޒަފެއްސައި ހުދްދަދްވާދެއެވެ.

 .69ޓޯކަޑް ޕޮއިދްޓް
(ހ) ޔާއިޒާސައިކ ޕާޓީސެ ސޮޓިގައް ހިމެދޭ ޒަފްގަކުސެގެޒެއިދް ޔާއިޒާ އޮޓީލް ހުދްދަ ޒަފް ދޫދް ކޮދްމެ ޒަފެއްސައި
ޕާޓީސެ މަލައްކަގް ހިދްސާދެ ޓޯކަޑް ޕޮއިދްޓެއް ހުދްދަދް ވާދެއެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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 .70ޔާއިޒާސެ ޒައީލް
(ހ) ޕާޓީ ޓިކެޓުސައި ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ އިދްގިޚާބު ކާމިޔާބުކުޒާ މެދްބަޒުދްދަކީ އެމީހުދް ދިލްބަގްވާ ޔާއިޒާސެ
ޒައީލުދްދެވެ.
(ފ) ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސައި ޕާޓީ ގަމްލީޑު ދުކުޒާ ޔާއިޒާގަކުސެ ޒައީލުދް ހޮވާދީ ޔާއިޒާއަފް ދިލްބަގްވާ
މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ބާއްވާ އިދްގިޚާބަކުދްދެވެ.

 .71ސޮޓިގައް
(ހ) ޔާއިޒާގަކުސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީއިދް ކޮދްމެ ޔާއިޒާއެއްސައި ޕާޓީސެ ސޮޓިގައް ޤާއިމް ކުޒާދެއެވެ.
(ފ) ޕާޓީސެ ސޮގްޕެއް އުޓެއްޔޭދެ އެދްމެމަޔު ޢަޔަޔަކީ  50މެމްބަޒުދްދެވެ.
(ދ) އެއްވެލް މެދްބަޒަކަފް  1ސޮގްޕަފްވުޒެ ސިދަ ސޮޓީސެ މެދްބަޒަކަފް ދުވެވޭދެއެވެ.
(ޒ) ކޮދްމެ ސޮގްޕެއްސައި އެސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީއެއް އޮދްދާދެއެވެ.

 .72ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީ އެކުޑެވޭ ސޮގް.
ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސައި އެކުޑެވޭދީކ ސޮޓީސެ ޒައީލްއާއިކ ސޮޓީސެ ދައިބު ޒައީލްއެވެ.

 .73ސޮޓީސެ އެއްވުދް
(ހ) ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީ ހޮވާދީ ،ސޮޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްދަފް ސޮވާޑެވުމަފްޓަހު ބާއްވާ ބައްޔަޑުވުމެއްސައެވެ.
(ފ)

ސޮޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ޓޯދު ދަދްބަޒުގަކަފް މެލެޖް ޓޮދުވުމުދް ،މިމާއްޔާސެ (ހ) ސައި ބަޔާދްކުޒާ އެދްސުދް

އެދްސުދީކަމަފް ބެޑެވޭދެއެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ައ ާ

 .74ސޮޓީސެ އެއްވުމުސެ ޤާދޫދީ ޢަޔަޔު
ސޮޓީސެ އެއްވުމުސައި އެކުޑެވޭދީކ އެސޮގްޕަކަފް ދިލްބަގްވާ ޕާޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްދެވެ .ސޮޓީސެ އެއްވުމުސެ ޤާދޫދީ
އަޔަޔަކީކ އެސޮޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްސެ  1/3އެވެ.

 .75ސޮޓީސެ ޔައުޒު
(ހ) ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ޔައުޒު ހަމަވުމުދްކ އެމެދްބަޒުދް އަޑުދް އަދބުޒާ އިދްގިޚާބު ކުޒުމުސެ
ޓުޒުޞަގު ޑިބިސެދްވެއެވެ.
(ފ) ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒަކު މަޤާމުދް ވަކިކުޒެވޭދީ ސޮޓީސައި ހިމެދޭ މެދްބަޒުދްސެ ½ މެދްބަޒުދްސެ
ވޯޓަކުދްދެވެ.

 .76ސޮޓި އުވާޑުދް
ޕާޓީސެ ސޮގްޕެއް އުވޭދީ:
(ހ)

އެހެދް ސޮގަކަފް ބަޔާދްކޮފްޓައި ދުވާހާ ހިދޔަކުކ ސޮޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ޢަޔަޔު  6މަލްޔުވަލް ވަދްޔެދްކ 30

އަފްވުޒެ ޔަފަފް ޔިއުދްކ މިޓަޔަ ޙާޑަގެއްސައި ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމެޓީސެ ހުއްޔައަކާދުޑާ ސޮޓި އުވޭދެއެވެ.
(ފ)

ސޮޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ދެސޭވޯޓެއްސެ އަޣްޑަބިއްޔަގުދް ސޮޓި އުވާޑުމަފް ދިދްމުމުދްކ މިޓަޔަ ވޯޓެއް

ދަސާކަދްކ ވޯޓު ދެސުމުސެ  14ޔުވަލް ކުޒިދް ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްދަފް އަދްސަދްޖެހޭދެއެވެ .ދުވަގަ
(ދ)

ސޮޓީސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީއާ މަޝްވަޒާކުޒުމަފްޓަހުކ ޔާއިޒާސެ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ ހުއްޔައިސެ މަގިދް ޕާޓީސެ އެޔާއިޒާސެ

މަޖިޑީހުދް ސޮޓި އުވާޑަދް ދިދްމުމުދް.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

ބާބު 6
މަޤާމު ޓުޒާގައްކ އިދްގިޚާބުސެ ޤަވާޢިޔު
 .77ޕާޓީސެ އެދްމެ އިލް ޓަޒާގް
(ހ) އެއިޒެއްސައި ހުޒި ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާއަކީ ޕާޓީއަފް ދިލްބަގްވާ މީހެއްދަމަކ ޕާޓީސެ އެދްމެ އިލް ޓަޒާގަކީ
އޭދާއެވެ.
(ފ) މިމާއްޔާސެ (ހ) ސައި ބަޔާދްކުޒާ ޓަޒާގަފްޓަހުކ އެއިޒެއްސައި ހުޒި ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ދައިބަކީ ޕާޓީއަފް
ދިލްބަގްވާ މީހެއްދަމަކ ޕާޓީސެ ޔެދް އެދްމެ އިލް ޓަޒާގަކީކ އޭދާއެވެ.
(ދ) ޒިޔާލީ އިދްގިޚާބެއް ކުޒިމަގިވެކ މި އަލާލީ 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.

 .78ޕާޓީސެ އެދްމެ އިލް ޓަޒާގުސެ ވާޖިބު
(ހ) ޕާޓީސެ އެދްމެ އިލް ޓަޒާގުސެ ވާޖިބަކީ ޕާޓީސެ މަޤްޞަޔުގައް ޙާޞިޑުކުޒުމަފްޓަކައި އަޔި ޕާޓީސެ އެއްބައިވަދްގަކަދް
ޤާއިމްކޮފް ޔެމެހެއްޓުމަފްޓަކައި ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވައިޔުސެ ޙުޔޫޔުސެ ގެޒޭސައި ޕާޓީސެ ސުދަދްގަކާ މަޝްވަޒާކޮފް
އެޓަޒާގްގަކާ އެކުއެކީސައި މަލައްކަގްކުޒުމެވެ.

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

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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 .79ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ ޒައީލް
ޕާޓީސެ ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ ޒައީލްއަކީ ލިޔާލީކަދްކަމުސައި ޕާޓީ ގަމްލީޑުކުޒާ އަޔި ޕާޓީސެ ލިޔާލީ ޙަޒަކާގްގައް
ހިދްސުމުސެ ވާޖިބު އަޔާކުޒާ އެދްމެ އިލް އެއް ޓަޒާގެވެ .ދަމަވެލް މިކަދްކަދް އޭދާ އަޔާކުޒާދީ ޕާޓީސެ އުޞޫޑުގައް
ކަމުސައިވާކ ކަދްކަދް ކަދޏައެޅުމުސައި ޏިމޮކްޒެޓިކް މިދްސަދޏުގަކާއިކ ހުޅުވިޓައިވާ އެގެޒެއެދސޭ ބީޔައިދް ޢަމަޑުކުޒުމުސެ
އުޞޫޑުގަކާ ޓުފުދާޒާ ސޮގަފެވެ .އަޔި އޭދާއަފް ޑިބޭބާޒުގަކުދް މި އުޞޫޑުގަކާ ޔެކޮޅަފް ޢަމަޑުގައް ދުބަހައްޓާ ސޮގަފެވެ.

 .80ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ ޒައީލްސެ ވާޖިބުގައް
ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕްސެ ޒައީލްސެ ވާޖިބުގަކަކީ:
(ހ) ޤައުމީ މަޖިޑީހާއި ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއާއި ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕުސެ ޑަޓަޔާއެކު ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ލަޒުކާޒާއި
ލިޔާލީ ޕާޓީގަކާއި އެހެދިހެދް ޓަޒާގްގަކާ މުޢާމަޑާގް ހިދްސުދް
(ފ) ޤައުމީ މަޖިޑީހާއި ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއާއި ޕާޑިމެދްޓަޒީ ސްޒޫޕުސެ މަޝްވަޒާސެ މަގިދް ޕާޓީސެ ލިޔާލަގުގައް
އެކަފައެޅުމާއި އެލިޔާލަގުގައް ގަދްޓީޒުކުޒުދް.

 .81ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދް
ޤައުމީ ޗެއާޒޕާލަދްއަކީ ޕާޓީސެ އެގެޒޭސެ ކަދްގައްގައް ޒާވާ އިދްގިޒާމްކޮފް ހިދްސާ ބެޑެހެއްޓުމުސެ ވާޖިބު އަޔާކުޒާ އެދްމެ
އިލްޓަޒާގެވެ.

 .82ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދްސެ ވާޖިބުގައް.
ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދްސެ ވާޖިބުގަކަކީ:
(ހ) ކޮދްސްޒެލްއާއި ސައުމީ މަޖިޑީހާއި ޤައުމީ ހިދްސާ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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(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 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.

 .83ޗެއާޕާލަދްސެ ޔައުޒު
ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ ޔައުޒަކީ ،ޓަލްއަހަޒު ޔުވަހެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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 .84ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ)
ޗެއާޒޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ)ސެ މަޤާމަކީ ގިދްވަދައަފް އެދްމެއިލް މަޤާމެވެ .އަޔި މިޗެއާޒޕާލަދްސެ ދައިބަކީ ޕާޓީސެ
މެދްބަޒޝިޕް ކަދްގައްގައް ބަޑަހައްޓެމާއި ކެދްޕެއިދްސެ ކަދްގައްގައް ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދް
އިދްގިޒާމްކޮފް ހިދްސާ ބެޑެހެއްޓުމުސެ ވާޖިބު އަޔާކުޒާ އެދްމެ އިލްޓަޒާގެވެ.

 .85ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ)ސެ ވާޖިބުގައް:
ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ)ސެ ވާޖިބުގައް:
(ހ) މެދްބަޒޝިޕް އިގުކުޒުމާއި މެދްބަޒުދް ހިޓެހެއްޓުމަފް މަލައްކަގް ކުޒުދް
(ފ) މެދްބަޒޝިޕް ޏާޓާބޭލް ޓުޒިހަމައަފް ބެޑެހެއްޓުދް
(ދ) ކެދްޕެއިދް ގަކަފް ގައްޔާޒުވުމަފް ކުޒަދް ޖެހޭ ކަދްގައްގައް ކުޒުމާއި ކެދްޕެއިދްސެ ކަދްގައްގައް ހިދްސުދް
(ޒ) މެދްބަޒޝިޕާއި ކެމްޕޭދް ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް.
(ބ) ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް
(ޅ)

ޤައުމީ

ޗެއާޕާލަދްސެ

ވާޖިބުގަކާއި،

މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް

އަޔާކުޒުމަފް

ޢުޒުޒުވެޒިވާ

ޙާޑަގްގަކުސައި

އެ

މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއި ،ވާޖިބުގައް އަޔާކުޒުދް.

 .86ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ)
ޗެއާޒޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ)ސެ މަޤާމަކީ ހަގަޒުވަދައަފް އެދްމެއިލް މަޤާމެވެ .އަޔި މިޗެއާޒޕާލަދްސެ ދައިބަކީ މާޑީ
ކަދްގައްގައް ބެޑެހެއްޓުމާއި ޕާޓީސެ ޗަދްޔާސެ ކަދްގައްގައް ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދް އިދްގިޒާމްކޮފް
ހިދްސާ ބެޑެހެއްޓުމުސެ ވާޖިބު އަޔާކުޒާ އެދްމެ އިލްޓަޒާގެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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 .87ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ)ސެ ވާޖިބުގައް:
ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (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 ކަދްގައްގައް ބެޑެހެއްޓުދް
(ވ) ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދާއި ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) އެބައިމީހުދްސެ ވާޖިބުގަކާއިކ މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް އަޔާކުޒުމަފް
ޢުޒުޒުވެޒިވާ ޙާޑަގްގަކުސައި އެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއިކ ވާޖިބުގައް އަޔާކުޒުދް.
 .88އަމީދް އާއްމު
(ހ) ޕާޓީސެ ލެކެޓޭޒިއެޓްސެ އިޔާޒީ ހުޒިހާ ކަދްކަމެއްސައި އެދްމެ އިލްކޮފް ހުދްދާދީ ޕާޓީސެ އަމީދް އާދްމެވެ.
(ފ) އަމީދް އާދްމު އިލްކޮފް ވަކިކުޒާދީ ޤައުމީ މަޖިޑީހުދްދެވެ.

 .89އަމީދް އާއްމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު
އަމީދް އާއްމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކަކީ:
(ހ)

ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދްކ ޕާޓީސެ ޒައީލްސެ ޑަޓަޔާއެކުކ ކޮދްސްޒެލްއާއި ޕާޓީސެ އެހެދިހެދް އިޔާޒީ

ޖަޑްލާގައް ބާއްވާކ ކުޒަދްޖެހޭ އިދްގިޒާމްގައް ކުޒުދް.
(ފ) ޕާޓީސެ އިދްގިޒާމްގަކާއި އިޔާޒީ ކަދްކަމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު އުޓުޑުދް.
(ދ) ޕާޓީސެ ޤައުމީ އިޔާޒާސައި ކުޒަދްޖެހޭ ޕާޓީސެ ހުޒިހާ ކަދްކަދްހިދްސުމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު އުޓުޑުދް.
(ޒ) ޕާޓީސެ އެދްމެހާ ޑިޔެކިޔުދްގައް ބެޑެހެއްޓުދް.
(ބ) ޕާޓީ ހިދްސާ ކޮމިޓީއިދް އަޔި ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޙަވާޑުކުޒާ އެދްމެހާ ކަދްގައްގައް ކުޒުދް.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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(ޅ) ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް މުލާޒަޔީސެދް ވަޒީޓާއަޔާކުޒާ މުއައްޒަޓުދްސެ ކަދްގައްގައް ބެޑެހެއްޓުދް.

 .90އަމީދް އާއްމުސެ ޔައުޒު
އަމީދް ޢާއްމު ސެ ޔައުޒަކީ ޓަލްއަހަޒެވެ.

 .91އިލްގަޒުޖަމާދު
ޕާޓީސެ މީޏިއާސެ ހުޒިހާ ކަމަކާ ޙަވާޑުވެ ހުދްދާދީ ޕާޓީސެ އިލްގަޒުޖަމާދެވެ.

 .92އިލްގަޒުޖަމާދުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު
ޕާޓީސެ އިލްގަޒުޖަމާދުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކަކީ:
(ހ) ޕާޓީސެ މީޏިއާ ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބެޑެހެއްޓުދް
(ފ) ޕާޓީސެ މީޏިއާ ޔުދިޓެއް ޤާއިމުކުޒުމާއި ޔުދިޓުސެ ޚަބަޒުގައް މުޅި ޖުމްހޫޒިއްޔާއަފް ޑިބޭދޭ އިދްގިޒާމް ހަމަޖެއްލުދް.
(ދ) ޕާޓީސެ މަޢްޑޫމާގާއި ޕާޓީސެ ސުދްދަދްގަކުސެ މަޢުޑޫމާގާއި ގަޢްޑީމާއި ހޭޑުދްގެޒިކަދް ،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.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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(ކ) ޔުދިޓު މަޤްލަޔުގައް ޙާލިޑުކުޒުމަފްޓަކައި ޔުދިޓުދް ޓަގުޒާ މައުޑޫމާގުގަކުސެ މައްޗަފް ބިދާކޮފްސެދް ދެޒެދްޖެހޭ
ގަކެގި ސާދޫދާއި ސަވާއިޔު ހުއްޔަކުޒާ ސޮގެއްސެ މަގިދް ދެޒުމާއި ބެހުމާއި ވިއްކުމާއި އެޏިޓްކުޒުމާއި ޕްޒިދްޓްކުޒުމާއި
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.

 .93ޕާޓީސެ ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދް އިދްގިޚާބުކުޒުދް
(ހ)

ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް ޕާޓީސެ ޤައުމީ ޗެއަޒޕާޒލަދް ކަމަފް ކުޒިމަގިޑުމަފް އެޔޭ ޓަޒާގްގަކަފް އެކަމުސެ

ޓުޒުޞަގު އިދްގިޚާބު ބޭއްވުމުސެ  60ޔުވަލްކުޒިދްކ ހުޅުވާޑަދްވާދެއެވެ .އަޔި މިމަޤާމަފް ކުޒިމަގިޑާދް އެޔޭޓަޒާގްގަކަފް
އިޢުޑާދްކުޒާގާ ހަގް ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި ޑިޔުމަކުދް އެކަދް ޕާޓީސެ އިޔާޒާ އަފް ހުފަހަޅަދް ވާދެއެވެ .މުއްޔަގު
ހަމަވުމަފްޓަހު ކުޒިމަގި ޑާޓައި ވާ ޓަޒާގްގައް ގިދް ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި އިއުޑާދް ކުޒަދް ވާދެ އެވެ.
(ފ)

އިދްގިޚާބުސައި ވޯޓުޑާދް ޙައްޤު ޑިބިސެދްވާ މެދްބަޒުދްސެ ޑިލްޓެއް އިދްގިޚާބު ބޭއްވުމުސެ  30ޔުވަހުސެ ކުޒިދް

ޕާޓީސެ އިޔާޒާއިދް އާދްމުކޮފް ޑިބެދްހުދްދަޖެހޭދެއެވެ.
(ދ)

ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދް މަޤާމު ޓިޔަވާކ ހުޒިހާ އިދްގިޚާބުގައް ހިދްސާދީ ޕާޓީސެ އިޔާޒާސެ އެހީއާއެކު ޤައުމީ

ޗެއާޕާލަދްއެވެ .ޤައުމީ ޗެއާޕާލަދްސެ އިދްގިޚާބުސެ ކަދްގައްގައް ހިދްސާދީ އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ
ޒައީލްއެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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(ޒ)

ޗެއާޕާލަދްސެ މަޤާމް ހޮވާދީ މިމަޤާމަފް ކުޒިމަގި ޑުމުސެ މުއްޔަގު ހަމަވާ ޔުވަހާ ހަމައަފް ޕާޓީސައި ޒަޖިލްޓަޒީ

ކޮފްޓައިވާ މެމްބަޒުދްސެ މެޔުސައި ބޭއްވޭ ޢާދްމު އިދްގިޚާބެއްސައި ދެސޭ ލިއްޒު ވޯޓަކުދް އެމަޤާމަކަފް އެދްމެ ސިދަ ވޯޓް
ހޯޔާ ޓަޒާގެކެވެ.

 .94ޤައުމީ ޗެއަޒޕާލަދްސެ މަޤާމަފް ކުޒިމަގިޑާ މީހުދްސެ ކިބާސައި ހުދްދަދްވާދެ ލިޓަގައް:
(ހ) ޕާޓީސެ މެދްބަޒެއް ކަމުސައިވުދް.
(ފ) އިލްޑާމްޔީދުސައި ހައްޔެއް ކަދޏައެޅިޓައިވާ ކުފެއްކުޒިކަމަފް ވޭގުވެޔިޔަ ޓަލްއަހަޒުގެޒޭ ޝަޒީއަގަފް ލާބިގުވެޓައިވާ
މީހެއްކަމުސައި ދުވުދް.
(ދ) އުމުޒުދް  25އަހަޒު ޓުޒިޓައިވާ މީހެއް ކަމުސައިވުދް.
(ޒ) ޔަފްވަސެދް މެޔުމަޔްޒަލީ ޓެދްވަޒަފް ގަޢުޑީމް ހާލިޑްކޮފްޓައިވާ މީހެއްކަމުސައިވުދް.
(ބ) އިދްލާދީ ޙައްޤަކަފް އަޒައިސެދްޓައިވާކަމަފް ޝަޒީޢަގަފް ލާބިގުވެޓައިވާ މީހެއް ކަމުސައިދުވުދް.
(ޅ) ކުޏަކުއްޖަކާއި އެކު ބަޔުއަޚުޑާޤީ ޢަމަޑެއް ހިދްސިކަމަފް ޝަޒީއަގަފް ލާބިގުވެޓައިދުވުދް.

 .95ޕާޓީސެ ޤައުމީ ޗެއަޒޕާލަދްސެ މަޤާމު ހުލްވުދް.
ޕާޓީސެ ޤައުމީ ޗެއަޒޕާލަދްސެ މަޤާމު ހުލްވަދީ ގިޒީސައި މިވާސޮގަފެވެ.
(ހ) މަޤާމުސެ މުއްޔަގު ހަމަވުދް.
(ފ) އިލްގިއުޓާ ޔިދުދް.
(ދ) މަޒުވުދް.
(ޒ) މަޤާމުސެ ލިޓައެއް އުދިވުދް.
(ބ) މަޤާމުދް ވަކިކުޒުދް.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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 .96ޕާޓީސެ މަޤާމެއް ހުލްވުދް
(ހ) ޕާޓީސެ ޗެއާޕާލަދްސެ މަޤާމު ހުލްވެއްޖެދަމަ މިއަލާލީ ޤަވާޢިޔުސައިވާ ސޮގުސެމަގިދް އެމަޤާމަފް މީހަކު އިދްގިޚާބު
ކުޒަދްވާދެއެވެ.
(ފ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒެއްސެ މަޤާމު ހުލްވެއްޖެދަމަ މިއަލާލީ ސަވާއިޔާ ޚިޑާޓު ދުވާސޮގުސެމަގީދް ހުލްވި
މެދްބަޒުސެ އިދްގިޚާބު ބާއްވާދީއެވެ.

 .97މާޓުވުދް
ޕާޓީސެ އެދްމެއިލް މަޤާމްޓުޒާ ޓަޒާގްގަކާއި ޒިދްމާޔާޒުވާ މަޤާމުގަކުސައި އިދްގިޚާބުވެސެދް ގިބި މީހުދް އެކަފީސެދްވާ
ޓަޒުވާގެޒިކަމާއެކު އިޚުޑާޞްގެޒިކަމާއެކު ކުޒެވޭކަމަކުދް ޑިބޭ ސެއްޑުމުސެ ޒިދްމާ އުޓުޑާކަފް ދުޖެހޭދެއެވެ.

 .98ޤައުމީ އިދްގިޚާބުގަކުސައްޔާއި ޑޯކަޑް ސަވަޒމަދްޓް އިދްގިޚާބުގަކުސައި ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ކުޒިމަގިޑާ ކެދްޏިޏޭޓުދް
ހޮވުދް
(ހ) ޔައުޑަގުސެ އެދްމެ މަގީ ވެޒިޔާ އަޔި/ދުވަގަ ލަޒުކާޒުސެ އެދްމެ މަގީ ވެޒިޔާ ހޮވުމަފް ބާއްވާ އިދްގިޚާބުސައި ޕާޓީސެ
ޓަޒާގުދް ކުޒިމަގިޑާދެ ކެދްޏިޏޭޓަކު ހޮވާދީ ޕާޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްދަފް ހުޅުވާޑައިސެދް ބާއްވާ އިދްގިޚާބެއްސައި
ކުޒިމަގިޑާ ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އެދްމެ ސިދަ ވޯޓު ޑިބޭ ޓަޒާގެވެ .މިސޮގަފް ބާއްވާ އިދްގިޚާބުސެ ކަދްގައްގައް
އިދްގިޒާމްކޮފް ބަޑަހައްޓާދީ ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް އިދްގިޚާބުކުޒާ  5މެދްބަޒުދްސެ ކޮމިޓީއަކުދްދެވެ.
(ފ) ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް އިދްގިޚާބަފް ކުޒިމަގިޑާ އެއިދްގިޚާބެއް ކާމިޔާބުކުޒުމަފްޓަހު އެހެދް ޕާޓީއަކަފް ބަޔަޑުވާދް
ބޭދުދްވެއްޖެދަމަ އެމީހަކު ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ކުޒިމަގިޑާ ކާމިޔާބުކުޒި މަޤާމަކުދް އިލްގިޢުޓާ ޔޭދްވާދެއެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ބާބު 7
ޕާޓީސެ ކޮމިޓީގައް
 .99ޔާއިމީ ކޮމިޓީގައް
ޕާޓީސެ މަޤްޞަޔުގައް ކުޒިއެޒުވުމަފްޓަކައި އަދްދަދިވި ޔާއިމީ ކޮމިޓީގައް ޕާޓީސައި ހިމެދޭދެއެވެ
 .1ޓިޔަވުޅުއަޅާ ކޮމިޓީ
 .2އިދްގިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީ
 .3އިޤްގިޞާޔީ ކަދްކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .4ގައުޑީމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .5ޞިއްޙަގާއި ވެޑްޓެޔާއާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .6މީޏިއާ ކޮމިޓީ
 .7ބައިދަޑްއަޤްވާމީ ސުޅުދްގަކާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .8މަލައްކަގާ އިޖްގިމާޢީ ޚިޔްމަގްގަކާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .9މަލްވެޒިކަމާއި ޔަދޏުވެޒިކަމާއި ޤުޔުޒަގީ ވަޞީޑަގްގަކާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .10ސެޔޮޒާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .11ޤާދޫދީ ކަދްކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .12އިދްގިޒާމް ކުޒުމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .13ހޯޔުދްގަކާއި ލިޔާލަގް އެކުޑަވާޑުމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .14ލަޑާމަގާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .15ޔަގުޒުޓަގުޒާބެހޭ ކޮމިޓީ
 .16ޙައްޤު ކޮމިޓީ

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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.100

ޔާއިމީ ކޮމިޓީގައް އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް

ޓިޔަވަޅުއަޅާ

ކޮމިޓީގަކުސައިކ

ކޮމިޓީ

ޓިޔަވާ

އެހެދް

ޤައުމީ

މަޖިޑީހުދް

ޢައްޔަދްކުޒާ

މަޔުވެސެދް

ޕާޓީސެ 4

ހިމަދަދްވާދެއެވެ.

.101

ކޮމިޓީގަކުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު

(ހ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް ޤާއިމްކޮފްޓައިވާ ދިދްމުމަފް ޓުފުއަޒާސޮގަފްކ ދުވަގަ ޕާޓީސައި ޤާއިމްކޮފްޓައިވާ އުޞޫޑުގަކަފް
ޓުފުއަޒާސޮގަފްކ އެއްވެލް ކޮމިޓީއަކުދް ދިދްމުމެއް ދުދިދްމޭދެއެވެ.
(ދ) ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް އެހިދޔަކަފް ބޭދުދްގެޒި އިގުޒު ކޮމިޓީގައް ބިދާކޮފް މީހުދް ޢައްޔަދުކޮފް ހެޔިޔާދެއެވެ.

ބާބު 8
މާޑިއްޔަގާއި ޗަދްޔާ
.102

ޕާޓީސެ މާޑިއްޔަގު

ޕާޓީސެ މާޑިއްޔަގު ހިދްސާދީ މެދްބަޒުދްސެ ޗަދްޔާއިދްދާއިކ ޕާޓީއަފް ހިބަކުޒާ މުޔަޑުދްދާއި ޕާޓީސެ ޓަޒާގުދް ކުޒާ
އިދްވެލްޓްމަދްޓް ގަކުދްދާއި ލަޒުކާޒުދް ޔެއްވާ ޓައިލާއިދްދެވެ.
ވަސުޓް "ޓްޒަލްޓް" ޓިޔަވާކ ޕާޓީސެ އެހެދް ހުޒިހާ ޓަދްޏުގަކެއް ބަޑަހައްޓާދީކ ޕާޓީސެ ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (މާޑީ)އެވެ.

.103

ޕާޓީސެ ޓަދްޏުގައް

ޕާޓީއަފްޑިބޭ ޓައިލާސެ ހިލާބާއިކ ކުޒެވޭޚަޒަޔުސެ ހިލާބު އޭދާ ބަޑަހައްޓަދް ވާދެއެވެ.

.104

ޕާޓީސެ ޗެކުގަކުސައި ލޮއިކުޒުދް

ޕާޓީސެ ޓަދްޏުގައް ބަހައްޓާދެސޮގާއި ޕާޓީސެ ބޭދުމަފްކ ޓަދްޏުސެ ޓައިލާ ދެސޭދެ ސޮގްގައް ކަދޏައަޅާދީ ޤައުމީ
މަޖިޑީހުދްދެވެ .ޕާޓީސެ ޗެކްގަކުސައި ލޮއި ކުޒާދީ ކޮދްބައެއްކަދް ކަދޏައަޅާދީވެލް ޤައުމީ މަޖުޑީހުދްދެވެ.
ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
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.105

އޮޏިޓް ކުޒުދް

ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ހިދްސާ މުޢުގަބަޒު އޯޏިޓް ކުދްޓުދްތެއްސެ ޓަޒާގުދް ޕާޓީސެ ޓަދްޏުގައް އަހަޒަކު އެއްޓަހަޒު އޯޏިޓް
ކުޒަދްވާދެއެވެ .މިޓަޔަ އޯޏިޓެއްސެ ޒިޕޯޓް ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް އަހަޒަކު އެއްޓަހަޒު ހުފައަޅަދް ވާދެއެވެ.

.106

ވަޤްޓު

ޕާޓީސެ ވަޤްޓު "ޓްޒަލްޓް" ޓަދްޏުގައް ހިދްސާ ބެޑެހެއްޓުމަފް ޕާޓީސެ ވަޤްޓެއް ޤާއިމްކުޒަދްވާދެއެވެ .މި ވަޤްޓު ޓަދްޏު
ގަކުސައި ހިމެދޭދީ ޕާޓީއަފް އެއްޗެގި ހިބަކުޒާ ޓަޒާގްގަކުސެ ގެޒެއިދްކ ހިބަކުޒާ ހިބަކުޒުދް ވަޤްޓެއްސެ މަގީސައި
ބެހެއްޓުމަފް ޝަޒުޠުކޮފްކ ވަޤްޓު އެކައުދްޓަފް ހަޔިޔާކުޒާ އަޔި  /ދުވަގަ ޏިޕޮލިޓްކުޒާ ގަކެއްޗެވެ.

ބާބު 9
އަޚުޑާޤީ މިދްސަދޏު
.107

އަޚްޑާޤީ މިދްސަދޏު

(ހ) މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ ޖަޔުވަޑު ސައިވާ

އަޚްޑާޤީ މިދްސަދޏުގަކަފް ޕާޓީސެ މަޤާމުގައްޓުޒާ ހުޒިހާ ޓަޒާގްގަކުދް

އެއްބަލްވާދް ޖެހޭދެއެވެ.
(ފ) މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސެ ޖަޔުވަޑުސައިވާ ޕާޓީހެ އަޚްޑާޤީ މިދްސަދޏުސެ ޕެޒެސްޒާޓް  2އާއި  3ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ
އުޞޫޑުގަކަފް ޕާޓީސެ ހުޒިހާ މެދްބަޒުދް އެއްބަލް ވާދްޖެހޭދެއެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ބާބު 10
ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީ
.108

ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީ

ޕާޓީސެ މިދްސަދޏުގަކާ ޚިޑާޓުވާ ކަދްކަދް ގަޙްޤީޤުކުޒުމުސެ ވާޖިބްއަޔާކުޒާ ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީއެއް އޮދްދާދެއެވެ .މި
މިދްސަދޏުގަކާ ޚިޑާޓުވެއްޖެ ޙާޑަގެއްސައި މިކޮމިޓީއިދް އަޅަދްޖެހޭ ޓިޔަވަޅުއަޅާދެއެވެ.
ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީސެ ޔައުޒު ހަމަވާދީ ،ޓަލް އަހަޒުދްދެވެ .މި ކޮމިޓީސައި ހިމެދޭދީ:
(ހ)

ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާ ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) އެވެ.

(ފ) ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) ޓިޔަވާ އެހެދް އިގުޒު ހަގަޒުމެދްބަޒުދް ގިބެދްވާދެއެވެ .މީސެގެޒެއިދް ޔެ
މެދްބަޒުދް ވާދްވާދީ ސައުމީ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދް ކަމުސައެވެ .އަޔި މި ހަގަޒު މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އެކަކުވާދްވާދީ
ޤާދޫދީ ވަކީޑަކަފެވެ.

.109

ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީ އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް

ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީސެ ޔައުޒު ހަމަވާދީ ،ޓަލް އަހަޒުދްދެވެ .މި ކޮމިޓީސައި ހިމެދޭދީ:
(ހ)

ކޮމިޓީސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓާ ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) އެވެ.

(ފ) ޗެއާޕާލަދްސެ ދައިބު (އިޔާޒީ) ޓިޔަވާ އެހެދް އިގުޒު ހަގަޒުމެދްބަޒުދް ގިބެދްވާދެއެވެ .މީސެގެޒެއިދް ޔެ
މެދްބަޒުދް ވާދްވާދީ ސައުމީ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދް ކަމުސައެވެ .އަޔި މި ހަގަޒު މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އެކަކުވާދްވާދީ
ޤާދޫދީ ވަކީޑަކަފެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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.110

ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީސެ ޤާދޫދީ ޢަޔަޔު

ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީސެ ޤާދޫދީ އަޔަޔަކީކ ގިދްމެދްބަޒުދްދެވެ.

.111

ކޮމިޓީ އެއްކުޒުދް

(ހ) ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒަކު ޙާޟިޒުވާދް އިދްކާޒުކޮފްޓިދަމަ ދުވަގަ ޙާޟިޒުވެވެދް ދެގްދަމަކ ހުލްޖާސަ ޓުޒުމުސެ ބާޒު
ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.

.112

ޓިޔަވަޅު އެޅުދް

މެދްބަޒުދްސެ މައްޗަފް ޔައުވާ އުޓުޑުމާއި ލުވާޑުކުޒުމުސެ ބާޒު ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީއަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ .އަޔި ޔަޢުވާ
އުޓުޑޭ މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް އަދްދަދިވި ކަދްކަދް ލާބިގުވާ ޓަޒާގްގަކަފް އިދްޒާޒުކުމާއިކ ޖޫޒިމަދާކުޒުމާއިކ
ލަލްޕެދްޏް ކުޒުމާއިކ ޕާޓީއިދް ވަކިކުޒުމުސެ ބާޒު ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީއަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.
(ހ)

މި ޤަވާއިޔުސެ އެއްވެލް ޝަޒުޠަކާއި ޤަލްގުސައި ޚިޑާޓުވުދް ދުވަގަ ޤަވާއިޔުސެ ޔަފުދް ހިދްސޭ އެއްވެލް

ޤަވާއިޔަކާ ޤަލްގުސައި ޚިޑާޓުވުދް.
(ފ)

ޕާޓީސެ އިއްޒަގަފްކ އަޔި ޕާޓީ ހިޓަހައްޓާ މަޤުޞަޔުގަކާއި ބޭދުދްގަކުސެ އިއްޒަގަފް ދުވަގަ ޕާޓީސެ މަލްޑަޙަގު

ގަކުސެ އިއްޒަގަފް ބުޒޫއަޒާދެ ދޭއްސާދީ ޢަމަޑެއް ދުވަގަ ސެއްޑުދްޔެދިވި ޢަމަޑެއް ހިދްސުދް އަޔި  /ދުވަގަ އަބުޒު
ސެއްޑޭޓަޔަ ޢަމަޑެއް ހިދްސުދް ،ދުވަގަ
(ދ) ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީއިދް ކުޒާ ޖޫޒިމަދާއެއްކ  2މަލްޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި ޔައްކަދްވާދެއެވެ.

.113

ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް އޮދްދަ ބާޒު

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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(ހ)

ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީއިދް ދިދްމި ދިދްމުމެއް ދުވަގަ ކުޒި އަމުޒެއްކ ޤައުމީމަޖިޑީހުދް އަދބުޒާ ސެދެވިޔާދެއެވެ.

މިޓަޔަ ހުޒިހާ ދިދްމުމާ އަމުޒުގައް ޤަބޫޑު ކުޒުމުސެ ބާޒުކ ދުވަގަ ބަޔަޑު ކުޒުމުސެ ބާޒު ،ދުވަގަ ޓެދްދަ ސޮގަކަފް
އެއްޓަޒާގް ކުޒުމުސެ ބާޒު ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.
(ފ) މެދްބަޒަކު ވަކިކުޒުމުސެ އަމުޒު ޓިޔަވާކ ޤައުމީމަޖިޑީހުދް ދިދްމާ ދިދްމުމަކީ ދުވަގަ ކުޒާ އަމުޒަކީކ މައްލަޑައިސެ
އެދްމެޓަހު ޓަދޏިޔާޒު ބަހެވެ .މިޓަޔަ ކަދޏައެޅުމެއް ދުވަގަ އަމުޒެއް އެއްވެލް އެހެދް ޓަޒާގަކުދް އިލްގިއުދާޓު
ކުޒުމެއްކ އަޑުދްބެޑުމެއް ދޯދްދާދެއެވެ.

.114

އިލްގިއުދާޓު ކުޒުދް

(ހ) ޓިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީސެ ދިދްމުމަކާ ޔެކޮޅަފް އިލްގިއުދާޓުކުޒުމަފް އެޔި އެއްމަލްޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި އަމީދް ޢާދްމަފް
ހުފައެޅިޔާދެއެވެ.
(ފ) މެދްބަޒަކު ޕާޓީދް ވަކިކުޒުމަފް ދިދްމައިޓިދަމަކ އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހަފް މައްލަޑަ އިލްގިއުދާޓް
ކުޒެވިޔާދެއެވެ.

ބާބު 11
އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑިލް
.115

އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑިލް

(ހ) ޕާޓީސެ އަލާލީ ޤަވާޢިޔުސެ އެއްވެލް ކަމަކާމެޔު މެދްބަޒަކު ޝަކުވާއެއް އިލްގިއުދާޓު ކުޒަދްބޭދުދްވާ ހިދޔުކ
މިޓަޔަ ޝަކުވާގަކަފް ދިދްމުދް ދިދްމުމުސެ ވަޒީޓާއާއި ޝަކުވާގަކުސެ އަޏުއެހުދް ބޭއްވުމުސެ ވަޒީޓާ އަޔާކުޒާދެ
އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒުކ މަޖިޑީހެއް ޕާޓީއިދް ޤާއިމްކުޒާދެއެވެ .މީސެގެޒޭސައި ޤަވާއިޔުސެ ސިއުސަދޏުސެ ގެޒެއިދް
ކަދޏައެޅޭ ޙުކުމްގަކުސެ ބާޒުހިދސާ ހުޒިހާކަމެއް ހިމެދެއެވެ.
(ފ) މި ޤަވާއިޔު މާދަކުޒުމާމެޔު އުޓެޔޭ ހުޒިހާ ޔެބަލްވުދްގަކަފް ޙުކުމްކުޒަދް އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހަފް
ހުފައެޅިޔާދެއެވެ.
ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް

42
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

.116

އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑިލް އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް

އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސައި ހިމެދޭދީ:

(ހ) އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ ޒައީލް:
މީދާއަކީކ މަޔުވެސެދް  2އަހަޒުސެ ގަޖުޒިބާހުޒިކ އަޒަޓޯޔިސެދްވާ ޤާދޫދީ ވަކީޑެއް ކަމުސައްޔާއިކ ޕާޓީސެ މެދްބަޒެއް
ކަމުސައްޔާއިކ އެދްމެ މަޔުވެސެދް އުމުޒުދް  35ޓަލްއަހަޒުސެ މީހެއްކަމުސައި ވާދްޖެހޭދެއެވެ.
(ފ)

ޕާޓީސެ އެހެދް  8މެދްބަޒުދް.

.117

އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑިލް ހޮވުދް

(ހ) އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީލް ހޮވާދީ ޤައުމީ މަޖިޑީހުދްދެވެ .އަޔި މި މަޖިޑީހުސެ ޔައުޒު ހަމަވާދީ 5
އަހަޒުދްދެވެ .މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދްސެ ޔައުޒު ހަމަވުމުދްކ އެމެދްބަޒުދް އަޑުދްއަދބުޒާ މަޤާމަފް އިދްގިޚާބުކުޒުމުސެ
ޙައްޤު އޮދްދާދެއެވެ .އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހަފް މެދްބަޒުދް ހުފައަޅާދީކ ޤައިމީ މަޖިޑީހުސެ  2މެދްބަޒުދްސެ
ގާއީޔާއެކުއެވެ.
(ފ) ޤައުމީ މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒަކަފްކ އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުކަމެއް ދުޓުޒޭދެއެވެ .ހަމަ
މިޓަޔައިދް އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒެއް ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް ހޮވިއްޖެދަމަކ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ
މެދްބަޒުކަދް ސެއްޑޭދެއެވެ.

.118

އަޏުއެހުދްގައް

(ހ) އިލްގިއުދާޓުސެ މައްލަޑައެއް އަޏުއެހުމަފްކ އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ މެދްބަޒުދްކުޒެ މަޔުވެސެދް 3
މެދްބަޒުދްކ

އިލްގިއުދާޓުސެ

ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ

ޒައީލް ހޮވަދްވާދެއެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް

މި މެދްބަޒުދްކުޒެ

އެކަކީވެލް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

އަޒަޓޯޔިސެދްވާ

ޤާދޫދީ

ދުވާދަމަކ

ވަކީޑެއްކަމަފް

އިލްގިއުދާޓުސެ

އަޏުއެހުމުސައި

ބައިވެޒިވާދްކ

ޒަލްމީކޮފް

ޒަޖިލްޓްޒީވެޓައިވާ ޤާދޫދީ ވަކީޑެއް ހިމަދަދްވާދެއެވެ.
(ފ) ޔެޓަޒާގުދް އެއްބަލްވާ ޙާޑަގެއްސައި މެދުވީކ އިލްގިއުދާޓުސެ ހުޒިހާ އަޏުއެހުމެއް އޮދްދާދީ ހަމައެކަދި ކަމާބެހޭ
ޓަޒާގްގައް ޝާމިޑްވާސޮގަފް އެކަހެޒިކޮފެވެ.
(ދ) ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ ދިދްމުދްގަކާއިކ ލަބަބުގައް އަމީދް އާއްމުސެ ކިބައިސައި ޒެކޯޏުސައި ބެހެއްޓޭދެއެވެ.
(ޒ) ޤައުމީ ޗެއަޒޕަޒލަދްސެ އިދްޚާބުސެ ކަދްގައްގައް ހިދްސާދީ އިލްގިއުދާޓުސެ ޓަދޏިޔާޒު މަޖިޑީހުސެ ޒައީލްއެވެ.

ބާބު 12
ވޯޓު ދެސުދް
.119

ޖަޑްލާގަކުސައި ވޯޓުޔިދުދް

އެހެދްސޮގަކަފް ދުދިދްމާހާ ހިދޔަކު ،މި އަލާލީ ޤަވާއިޔުސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ޖަޑްލާގަކުސައި ވޯޓުޑާދީ ލިއްޒު
ވޯޓަކުދްދެވެ.

.120

މަޝްވަޒާސެ އާދްމު ވޯޓު

މ ޕާޓީސެ އުޞޫޑުގަކުސެ މައްޗަފް ދުވަގަ ޕާޓީއަފް މުހިދްމު

އަލާލުގަކުސެ މައްޗަފްކ ދުވަގަ ޕާޓީސެ މުހިދްމު

މަޞްޑަޙަގުގަކުސެ މައްޗަފް ބިދާވެޓައިވާ އަލާލީ ލުވާޑެއް ކުޒުމަފް ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްސެ މެޔުސައިދަސާ

އާދްމު ވޯޓެއް

ދެސިޔާދެއެވެ .މިޓަޔަ ވޯޓެއް ދެސުމަފް ކޮދްސްޒެލްއިދް ދުވަގަ ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް ދިދްމިޔާދެއެވެ.

ބާބު 13
އަލާލީ ޤަވާއިޔު އިޞްޑާޙުކުޒުދް
.121

އަލާލީ ޤަވައިޔު އިޞްޑާޙު ކުޒުދް

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

މި ޤަވާއިޔަފް އެއްވެލް އިޞްޑާހެއް ސެދްދަދް ،ކޮދްސްޒެލްސެ ބައްޔަޑުވުމަފް ޙާޒިޒުވެގިބި ވޯޓުޑާދް ޙައްޤު ހުޒިހާ
މެދްބަޒުދްސެ ½ (ޔެބައިކުޅަ އެއްބައި) މެދްބަޒުދްސެ އަޣްޑަބިއްޔަގުދްދެވެ.

ބާބު 14
އެހެދްޕާޓީގަކާ ސުޅުދް އުޓެއްޔުދް
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ޓާޓީއިދް އެހެދްޕާޓީގަކާއި ސުޅުދްއުޓައްޔާދީ ޏިމޮކްޒެޓިކް އުޞޫޑުގަކުސެގެޒެއިދް މި ޤަވާއިޔާ ޓުފުދާޒާސޮގަފެވެ.

ބާބު 15
އުދިއިގުޒު
.123

އުދިއިގުޒު

މި ޤަވާއިޔު ޏްޒާޓްޓްކުޒި ކުޒުމުސައި ހުޒި އުދިއިގުޒުސެ ލަބަބުދްކ ދުވަގަ މީސައި ޤާއިމްކުޒަދް އަދްސާޓައިވާ ޖިލްމެއް
ޤާއިމްދުވުމުސެ ލަބަބުދްކ ދުވަގަ މިޤަވާއިޔުސައި ޓުޒަދް ކަދޏައަޅާޓައިވާ މަޤާމުޓުޒާއެއް އިދްގިޚާބު ދުކުޒެވި އޮގުމުސެ
ލަބަބުދްކ ދުވަގަ ހިދްސުމުސެ މައްލަޑައެއްސެ ލަބަބުދްކ މިޤަވާއިޔުސެ ބޭދުދްގައް ޓުޒިހަމައަފް ޑިއްބައިދުޔެވިއްޖެ
ޙާޑަގެއްސައިކ ޤައުމީ މަޖިޑީހަފް މިޓަޔަ ގަދްގަދް ޓޫބެއްޔުމުސެ ބާޒު ޑިބިސެދްވެއެވެ .ޤައުމީ މަޖިޑީހުދް މިޓަޔަ
ޓޫބެއްޔުމެއް ބެއްޔޭދީކ އެބައިމީހުދްސެ ދަޒަޒުސައި އެކަމަކީ މިޤަވާއިޔުސެ ޒޫޙާ އެއްސޮގަފް ކުޒާކަމެއް ކަމަފް ޔެކިކ
ޔެދްއަދްދަ ކޮދްސްޒެލްއިދް އެކަދްކަމުސެ ގަޞްޔީޤު ހޯޔުމަފް ކަދޏައަޅާ ޙާޑުސައެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

ބާބު 16
އުވާޑުދް
.124

ޕާޓީ އުވާޑުދް

(ހ) ޕާޓީ އުވާޑުމަފް ވޯޓަފް އެހުދް ،ކޮދްސްޒެލްސެ އެޖެދްޏާއަފް ޑެވޭދީ ،ކޮދްސްޒެލްސެ ބައްޔަޑުވުމަފް ޙާޒިޒުވުދް
ޙައްޤު މެދްބަޒުދްސެ ގެޒެއިދް  3ބައިކުޅަ  2ބައި މެދްބަޒުދް އެކަމަފްއެޔި ޑިޔުމުދް ހުފައެޅުމުދްދެވެ.
(ފ) ޕާޓީ އުވާޑުމަފް ދެޒޭ ޤަޒާޒެއް ޓާލްވީކަމަފް ބެޑޭދީކ ކޮދްސްޒެލްއަފް ހާޒިޒުވާދް ޙައްޤު މެދްބަޒުދްކުޒެ 4
ބައިކުޅަ  3ބައި މެދްބަޒުދް ޤަޒާޒަފް އާބަލްޔީ ވޯޓުޑުމުދްދެވެ.
(ދ) ޕާޓީ އުވާޑުމަފް ދިދްމައިޓިދަމަކ ޕާޓީސެ އެދްމެހައި މުޔަޑާއިކ ލާބިގު މުޔާ ޔެވޭދީކ ޕާޓީ އުވާޑާއިޒުއޮގް ޤައުމީ
މަޖިޑީހުދް ކަދޏައަޅާ ޚައިޒާގުސެ ކަދްކަމަފެވެ .އަޔި ޕާޓީސެ އެއްވެލް މެދްބަޒަކަފް މިޓަޔައިދް ބަހާ މުޔަޑުދް ދާޖާއިޒު
ޓައިޔާ ދެސިސެދް ދުވާދެއެވެ.

ޖަޔުވަޑު
ޕާޓީސެ ހުޒިހާ މަޤާމްޓުޒާ ޓަޒާގްގަކުސެ އަޚްޑާސީ މިދްސަދޏު.

 1ޕާޓީސެ ހުޒިހާ މަޤާމުގައްޓުޒާ ޕާޓީސެ މެދްބަޒުދްދަފް އެބައިމީހުދްސެ އާދްމު ކަދްކަމުސަޔާއި ޚާއްލަ ކަދްކަމުސައި
އަދްދަދިވި އަޚުޑާސީ މިދްސަދޏުގަކަފް އެއްބަލްވާދް ޖެހޭދެއެވެ.
 2މިޓަޔަ މެދްބަޒުދްސެ ޚުޑްސު ބަހައްޓަދްވާދީ އެދްމެމަގީ ޔަޒަޖައިސެ ޝަޚްޞީ އަމާދާގްގެޒިކަމާއިކ ސަޔަޒުވެޒިކަމުސައެވެ.
އަޔި އެބައިމީހުދް އެއްވެލް ކަހަޑަ ބޭއަޔަބީ ޢަމަޑެއްސައި ބައިވެޒިއެއް ދުވާދެއެވެ .މިޓަޔަ ބޭއަޔަބީ ޢަމަޑުގަކުސެ ގެޒޭސައި
ހިމެދެދީކ އަދްދަދިވި ކަދްކަމެވެ.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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ރފޓ
ސސީ ަޤވާއި ުދ  -ޑ ާ
ައ ާ

(ހ)

ޒައްޔިގުދްސެ ވަޞީޑަގްގަފް ޓަލާޔަކުޒުދް.

(ފ)

މީހަކު އުޓަދްވީ ޒަފެއްސެ ލަބަބުދްކ ދުވަގަ ޖިދްލްސެ ލަބަބުދް ދުވަގަ އުމުޒުސެ ލަބަބުދް އެމީހާއާމެޔު

ގަޓާގުކޮފް ކަދްގައްކުޒުދް.
ޕާޓީސެކަދްކަދް ހިދްސުމުސައްޔާއިކ ޒައްޔިގުދްސެ ކަދްކަދް ހިދްސުމުސައިކ ގިމާސެ އާޢިޑާ ކުޒިއެޒުވުދްކ ދުވަގަ

(ދ)

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

ހިދްސުދް.
 3ޕާޓީސެ 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 ޑިލްޓެއް.
 4ޕާޓީސެ 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.

ޓ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ – އިސްލާހު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފް ް
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