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1

c
ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު
ޗެޕްޓަރ 1
ތަޢާރުފު
މ
)ހ( މިއީ" ،ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް" )ރަމްޒު ނަމުން ނަ ަ

ތަޢާރުފު

.1

ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތެރިވާނެ

 .2މި ޕާޓީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާނީ ،ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު  /ޤަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައެވެ.

ޕާޓީގެ މައި އޮފީސް

 .3ޕާޓީގެ މައި އޮފީސް ހުންނާނީ ،ޕާޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ.

ޕާޓީގެ ކުލަ

 .4ޕާޓީގެ ކުލައަކީ މެޖެންޓާ/އަސުރުމާ ކުލައެވެ .ކުލައިގެ ނަމޫނާ މިޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1
ގައި އެވަނީއެވެ.

ޕާޓީގެ ނިޝާން

އދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި އެވަނީއެވެ.
 .5ޕާޓީގެ ނިޝާނުގެ ނަމޫނާ މިޤަވާ ި

ޕީ.ޕީ.އެމް(.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދެވެ.
)ށ( ޕާޓީގެ

ނަން

އިނގިރޭސި

ބަހުން

ލިޔެވޭނީ

ނ
މޒު ނަމު ް
 PROGRESSIVE PARTY OF MALDIVESރަ ް
ނަމަ PPM
ސަރަޙައްދު

ޕާޓީގެ ސިއްކަ

) .6ހ(
)ށ(

ޕާޓީގެ ލަވަ

) .7ހ(

މިގޮތަށެވެ.

މި ޕާޓީ ގެ ސިއްކައިގެ ނަމޫނާ މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލް  3ގައި އެވަނީއެވެ.
މިޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ސިއްކައަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ
ޖަލްސާއަކަށް ،އިޞްލާޙުކުރެވޭ ނުވަތަ އަލުން ފަރުމާކުރެވޭ ސިއްކަ
ޔތުން އެސިއްކަ ފާސްކުރެވިގެންނެވެ.
ހުށަހަޅައި ،ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއް ަ
ޕާޓީގެ މައިގަނޑު އިޞޫލުތަކާއި މަޤްސަދުތައް ހާމަކޮށްދޭ ،އަދި ޕާޓީގެ މޮޓޯ
ހިމެނޭ ލަވައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މިލަވައަކީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވޭ ލަވައަކަށްވާންވާނެއެވެ.

)ނ(

ޕާޓީގެ ލަވައެއް އޮތުމަކުން ޕާޓީގެ ވަކިވަކި ކެމްޕޭނުތަކާއި އެހެނިހެން
ކަންކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން އިތުރު ލަވަތަކެއް ހެދުމަކަށް ހުރަހެއް
ނާޅައެވެ.
ބހުން ނަމަ
މ ޤައުމު[ ނުވަތަ އިނގިރޭސި ަ
ޕާޓީގެ މޮޓޯއަކީ ]އެންމެ ފުރަތަ ަ

ޕާޓީގެ މޮޓޯ

) .8ހ(

ޕާޓީގެ ޤާނޫނީ

މއި ،ދަޢުވާ
 .9މި ޕާޓީއަކީ ،މުދާ ހޯދުމާއި ،މުދާ ލިބިގަތުމާއި ،މުދާ މިލްކު ކުރު ާ
ވކިން އުފެދިފައިވާ
ނބަރުންނާ ަ
އުފުލުމާއި ،ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ،މެ ް

].[Nation First
ޝަޚްޞިއްޔަތު

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.
2
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ޗެޕްޓަރ 2
ޕާޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް
ޕާޓީގެ މައިގަނޑު

 .10ޕާޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް ،ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

މަޤްޞަދުތައް
)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ

ސައްތައިންސައްތަ

މުސްލިމް

ޤައުމެއްގެ

ގޮތުގައި

ށ
އޤްވާމީ އަދި އިސްލާމީ މުޖްތަމަޢުގައި ދިވެހިންނަ ް
ދަމަހައްޓައި ،ބައިނަލް ަ
ޙައްޤު ޤަދަރާއި މަޤްބޫލްކަން ހޯދައިދިނުން.
)ށ(

ނށްޓަކައި
އަދުގެ ދިވެހިންނާއި އަންނަނިވި ޖީލުތަކުގެ ދިވެހިން ަ
އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއެކު ރައްކާތެރިކޮށް
ށ އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެންމެހާ
ދެމެހެއްޓުން އަދި އެއިން ކަމަކަ ް
ކަންކަމުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުން.

)ނ(

ދވެހިންގެ
ދިވެހި ޤައުމިއްޔާތުގެ ތަރަހައިގެ މުހިންމު ބަހާތައް ކަމުގައިވާި ،
ލ އުފެއްދުމެއްކަމުގައިވާ ފަޚުރުވެރި ތާނަ
މާދަރީބަހާއި ،ދިވެހިންގެ އަމިއް ަ
އަކުރާއި ،ދިވެހި ތާރީޚާއި ،ޘަޤާފަތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާޘާރީ އަގުހުރި
ށޓަކައި ،މިތަކެތި
ތކަކަށް ވާޞިލުކޮށްދިނުމަ ް
ލ ަ
ތަރިކަތައް ،އަންނަން އޮތް ޖީ ު
ޙިމާޔަތްކޮށް ،ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުވާ އާލާކޮށް ކުރިއެރުވުން.

)ރ(

ނވި އިސްލާހުތަކާއި މަސައްކަތްތައް
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކުރިއަރުވަ ި
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހޯދައި ،އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދިއުން.

)ބ(

ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާއި
ހަމަތައް ގައުމުގައި އަށަގެންނެވުން.

)ޅ(

ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް އެންމެ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމާއެކު ،ރާއްޖެއަކީ ޤާނޫނު
ތރާމްކޮށް
އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ ،އަދި ޤާނޫނުތަކަށް އިޙް ި
ނކަށް ހެދުން.
ބޯލަނބާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ތަ ަ

)ކ (

ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ކަމުގައިވާ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި އަދުލުއިންސާފް
ދމުގެ ބާރާއި މި ތިން ބާރަކީ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި ޤާނޫނު ހެ ު
ބރުގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން.
މުސްތަޤިއްލުކޮށް ހިނގާ ތިން ާ

)އ (

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް
ޅން.
މުސްތަޤިއްލު އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބާރުއެ ު

)ވ(

ޤާނޫނުއަސާސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ސިޓީތަކާއި
މ
އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށް ހިންގުމުގައި ލިބެންޖެހޭ ބާރުތައް އޭގެ އެން ެ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން.

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

3

)މ (

ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ރައުސްމާލަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކަމުން ،ރާއްޖޭގެ
ތނާއި ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ޤުދްރަތީ
ނ ަ
ބިންތަކާއި ކަނޑުތަކާއި އެތަ ް
ވަސީލަތްތަކުގެ ޙަޤީޤީ މުއްސަދިކަން އިންސާފްވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް
ވސްކަމާއި ތިޔާގިކަން ގެނެސްދިނުން.
ނށް ތަނަ ަ
ލިބިދީގެން ރައްޔިތުން ަ

)ފ(

ރހާ ގޮތަކުން ކުރިއެރުވުމާއެކު ،ޤައުމުގެ
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ހު ި
ތމަތިން ގެއްލިފައިވާ ގައުމީ މިލްކުތައް
ދަރަނި ކުޑަކޮށް ،ދިވެހިންގެ އަ ް
ޒތަކުން
ނމާއި ،ބޭރުގެ އިޤްތިޞާދީ ނުފޫ ު
ދިވެހިންނަށް އަނބުރާ ހޯދައިދި ު
މިނިވަން ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުން.

)ދ(

ރސަތުތައް
ރާއްޖޭގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ހަމަހަމަ ފު ު
ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

)ތ(

ރއްޖޭގެ ޤަދަރު އުފުލުމާއި ،ބޭރުގެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ާ
އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ރާއްޖެއާމެދު ޤާއިމުކޮށް ،ދެމެހެއްޓުން.

)ލ(

މުޖްތަމަޢުގައި އުފެދޭ ފަސާދައާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާތަކުން ކޮރަޕްޝަން
ނައްތާލުން.

)ގ(

ދވެހިވަންތަ އާދަކާދަތަކާއި މާއްދީ އަދި
ދިވެހިންގެ އަތުން ގެއްލެމުންދާ ި
ނއުމާއެކު އަމިއްލަ ދިވެހި ޝަޚުސިއްޔަތު
މަޢުނަވީ ތަރިކަތައް އަނބުރާ ގެ ަ
ދިރުވުން.

)ޏ(

އވާ އަބުރުވެރިކަމާއި އަނެކާއަށް
ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ނެތިގޮސްފަ ި
އިޙްތިރާމްކުރުމާ އަޅާލުމުގެ ރިވެތި އާދަތައް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަލުން
އަށަގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

)ސ(

ތރައްގީކޮށް
ނނާއި މަސައްކަތުގެ ސިނާއަތްތައް ނަގަހައްޓައި ަ
ދިވެހިވަންތަ ފަ ް
ގތަށް އެކަންކަމުގައި ދިވެހިންގެ ޝައުގާއި
އޭގެ އިޤްތިޞާދީ މަންފާ ހޯދޭނެ ޮ
ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.

)ޑ(

ބރުންގެ
ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ޕާޓީގެ ޢާންމު މެމް ަ
ތެރޭގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކަކުން ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ތކުގެ
ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ކައުންސިލް ަ
އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރުން.

)ޒ(

އ
ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންނާ ި
ކައުންސިލަރުން ފަދަ މަގާމުތަކުގެ މީހުން ޒިންމާދާރުކުރުވައި ،އެގޮތުން
އެފަދަ މަޤާމްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުން.

)ޓ(

ރއްޔިތުން
ޖހޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގައި ަ
ދން ެ
ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ޭ
އުފުލަންޖެހޭ އިދާރީ ތަކުލީފްތައް ކުޑަކުރުން.

4
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)ޔ(

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް،
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަރައި ދިއުމަށްޓަކައި ހުނަރުވެރި އަދި ޤާބިލު
މީހުން އެދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

)ޕ(

މއި،
އދި ހުނަރުވެރި ބައެއްކަމަށް ހެދު ާ
ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ތަޢްލީމީ ަ
ނން.
މހަމަ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދި ު
ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ތަޢްލީމީ ހަ ަ

)ޖ (

ގައުމާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ޤާބިލް އަދި ޝައުގުވެރި
ޢލީމާއި
ށޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަ ު
ބަޔަކު ބިނާކުރަމުން ގެންދިއުމަ ް
ތތައް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން.
ހުނަރު ލިބިގަތުމުގެ ވަސީލަ ް

)ޗ(

ރަށްރަށުގެ މައިގަޑު މަދަނިއްޔަ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ
ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް އެ ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާރުއެޅުން.

)ހހ(

ނޒާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމާއި
ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ި
މގު
ގތުމުގެ ަ
ނށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބި ަ
ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ފަރުދުން ަ
ފަހިކުރުން.

)ހށ(

އ ޕާޓީގެ
ގައުމުގެ ސިޔާސީ އިޤްތިޞާދީ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަން ނިންމުމުގަޔާ ި
ދ
ނށް ތަނަވަސްކޮށް ީ
މގު އަންހެނުން ަ
ހަރަކާތްތަކުގައި ބަސްބުނުމުގެ ަ
ކރުން.
އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ު

)ހނ(

ގޔާއި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ޒުވާނުންގެ
ގައުމު ބިނާކުރުމުގެ މަރުހަލާތަކު ަ
ވިސްނުމާފިކުރާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ހިއްސާކުރުމާއި އެމީހުންގެ ޢަމަލީ
ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.

)ހރ(

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހަމަހަމަ
ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން.

)ހބ(

ހަރުމީހުންގެ ތަޖްރިބާއާއި ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ބޭނުން ހިފުމާއި،
އ އަޅާލުން ހޯދައިދިނުން.
އެމީހުންނަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤަދަރާ ި

)ހޅ(

ފރުދުންގެ
ނތީގައި ހިމެނޭ ަ
މުޖުތަމައުގެ އެކި އުމުރުތަކާއި ތަފާތު ގިންތި ފަ ް
ނތައް ފާހަގަކޮށް
އަޑުއަހައި އެމީހުންނަށް ޚާއްސަ ވެގެންވާ ބޭނު ް
އެކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކުރުން.

)ހކ(

ނ ގޮފިތައް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު
ހ ް
ރަށްރަށުގެ ގޮފިތަކާއި ،އެހެނި ެ
މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރާއި ބައިވެރިވުން ހިއްސާކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ
ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އަމާޒުތައް ބައްޓަންކޮށް
ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

5

ޗެޕްޓަރ 3
ޕާޓީގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް
ޕާޓީގެ މައިގަނޑު
އުޞޫލުތައް

.11

ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައްޔާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް
ގަވަރންމަންޓްގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕާޓީގެ މެންބަރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ
ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ،އަދި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ގެންގުޅޭނީ ،އަންނަނިވި
މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކެވެ.
)ހ(

ވ
އކާތެރިކޮށް ޙިމާޔާތް ކުރުމާއި ،މާތްވެގެން ާ
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީން ރަ ް
އިސްލާމް

ފިޔަވައި

ދީން

ދީނަކަށް

އެހެން

ތ
ފުރުޞަ ު

ރާއްޖޭގައި

ނުދިނުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
)ށ(

ށ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައި ،ރައްކާތެރިވާނެގޮތަ ް
ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.

)ނ(

އަސާސްތައް

ޑިމޮކްރަސީގެ

ނަގަހައްޓައި،

އުޞޫލުތައް

ޑިމޮކްރެޓިކް

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
)ރ(

ދިވެހި

މުޖުތަމަޢުގައި

ޙައްޤުތައް

އިންސާނީ

ކުރިއަރުވައި،

ހ
ދިވެ ި

ކއި ޕާޓީގެ
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަ ަ
ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
)ބ(

ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި
ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.

)ޅ(

އ
ޓމަށްޓަކަ ި
ބން ޤާއިމުކުރުމާއި ޤާނޫނޫގެ ވެރިކަން ނެގެހެއް ު
ބލެނ ު
ޤާނޫނަށް ޯ
ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.

)ކ(

ޝަރުޢީ

ދާއިރާއާއި

މުއައްސަސާތަކުގެ

ފަނޑިޔާރުން،

މިނިވަންކަން،

އަދި

ދަމަހައްޓައި

މިނިވަން

ލ
މުސްތަޤިއް ު

ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި

ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
)އ(

ގ
ދިވެހިންގެ މެދުގައި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާ ކުރުމާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ެ
އ
ށޓަކައި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތަ ް
މހެއްޓުމަ ް
އެއްބައިވަންތަކަން ދެ ެ
ކަނޑައެޅުން.

)ވ(

ބނާކުރުމުގެ ދާއިރާތަކުގައި،
ސސްތައް ،ޤައުމު ި
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އަ ާ
ނެގެހެއްޓުން.

)މ(

ތިމާވެށި

ރައްކާތެރިކޮށް

ދމެހެއްޓުމާއި،
ެ

ގ
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ

ޤުދުރަތީ

އ
ތއްގައި ތަރައްޤީކޮށް ،މިހާރުގެ ޖީލްތަކަށާ ި
ޓނިވި ގޮ ެ
ވަޞީލަތްތައް ދެމެހެއް ެ
ކއި ޕާޓީގެ
ނތްތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަ ަ
ކށް ،އަމާ ަ
އަންނަން އޮތް ޖީލުތަ ަ
ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
)ފ(
6

ހ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށް ،ދިވެ ި
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

މަންފާ

ރައްޔިތުންނަށް

ގޮތެއްގައި،

ކރަނިވި
ު

އ
ފރުޞަތުތަ ް
އެ ު

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
)ދ(

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،އެކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި
ނަފްސާނީ އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި
ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.

)ތ(

ޒުވާނުންގެ

ކުރިއެރުމާއި

ބިނާކުރަނިވި

ބަޔަކަށް

ތަރައްޤީއަށް

އިސްކަންދީ،

ކ
ޒުވާނުންނަ ީ

ދމަށްޓަކައި
ހެ ު

ޒުވާނުންނަށް

އ
ފރުޞަތުތަ ް
ު

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
)ލ(

ހަމަހަމަކަމާއި،

ޖިންސުގެ

އަންހެނުން

ބާރުވެރިކުރުމާއި

ގ
އަންހެނުން ެ

ނވަސްކުރުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް ތަ ަ
ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
)ގ(

ދ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ސުލްޙައަށާއި އެއްބާރުލުމަށް ހިތްވަރު ޭ
ގޮތުގައި،

ޤައުމެއްގެ

ވހިރާއްޖެ
ދި ެ

އ
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަ ި

ޕާޓީގެ

ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
)ޏ(

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މުޖްތަމަޢުގެ ޤަދަރާއި އަޅާލުން ހޯދުމަށާއި
ށ
އެމީހުންނަށް ޚާއްޞަ ވެގެންވާ ބޭނުންތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންތައްތަކަ ް
ށޓަކައި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
މަގުފަހުކޮށްދިނުމަ ް

)ސ(

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހަމަހަމަ
ގތުން ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރަކާތްތައް
ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ޮ
ކަނޑައެޅުން.
ޗެޕްޓަރ 4
ޕާޓީގެ މެންބަރުން

ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ
ކިބައިގައި ހުންނަންވާ

ރތުތައް
 .12އަންނަނިވި ޝަ ު
ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.

ހމަވާ
ފުރި ަ

ކޮންމެ

މީހަކަށްމެ،

ޕާޓީގެ

ނ
ކ ް
މެންބަރު ަ

ޝަރުތުތައް
) .13ހ(

.1

މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން.

.2

ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން.

.3

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރުކަމަށް ވުމަށް ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެން ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ
މީހަކުކަމުގައިވުން.

ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އެއްބަސްވުން

ށ
ދތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަ ް
ބލެވޭނީ ،ޕާޓީގެ މަޤްޞަ ު
 .14ޕާޓީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ ެ
ށ
މަސައްކަތްކުރާ ،ޕާޓީގެ އުޞޫލުތަކާއި ،ޕާޓީން ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ ފިކުރަ ް
ތާއީދުކުރާ ،މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވާ މީހަކުކަމުގައެވެ.

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

7

މެންބަރަކަށް ވުމަށްއެދި
ހުށަހެޅުން އަދި
މެންބަރުކަމުން

ދ
އެ ި

ގޮތާއި

ހުށަހަޅާނޭ

މެންބަރަކަށްވުމާއި،

އަދި

 .15ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް
އ
އ ޕާޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގަ ި
ކންކުރެވޭނޭ ގޮތްތަ ް
މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމުގައި ަ
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ވަކިވުމުގައި ކަންކުރާނޭ
ގޮތް
މެންބަރަކު

ކަމުގައި

) .16ހ(

ހަމަޖެއްސުން

ގއި ބަޔާން
ދ ހުށަހަޅާ މީހާއަކީ މިޤަވާއިދު ަ
ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެ ި
ކޮށްފައިވާ،

މެންބަރެއްގެ

ފުރިހަމަވާ

މީހަކުނަމަ،

ބއިގައި
ކި ަ
ޕާޓީގެ

އ
ހުރުން ލާޒިމްވާ ޝަރުތުތަ ް

މެންބަރަކަށްވުމުގެ

ށ
އެމީހަކަ ް

ޙައްޤު

ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ
ގޮތަށް

ނ
ނގަނެވޭ ެ
މހަކު ދެ ެ
ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ކޮންމެ ީ
ޓގެ
ޕާ ީ

އެކުލަވާލައިފައިވާ

ދަފްތަރެއް،

މެންބަރުންގެ

ގ
ޕާޓީ ެ

ރަޖިސްޓްރާ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ،ޕާޓީގެ ގުނަވަނެއް ،ހަރަކާތެއް ނުވަތަ
ގޮތްޕެއްގައި

ހިމެނޭ

އެގުނަވަނެއް،

ރން،
މެންބަ ު

އ
ހަރަކާތެ ް

ތ
ނުވަ ަ

މ
ގޮތްޕެއްގައި ހިމަނާ ،މުޅި ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ދަފްތަރުގެ އިތުރުން ،ކޮން ެ
ގުނަވަނެއް ހަރަކާތެއް އަދި ގޮތްޕެއްގެ ވަކި ދަފްތަރެއް ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރާ
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
އުޞޫލުތަކާ
މިންގަނޑުތަކަށް
ޙިއްޞާކުރަން

އަދި،

އެއްގޮތަށް

ކމާބެހޭ
ަ
ދ
އަ ި

ތގޮތަށް،
ފެ ޭ
ލާޒިމުކުރާ

ހިންގާ

ޕާޓީގެ

ޤަވާއިދުތައް
ކައުންސިލުން

އެދަފްތަރުތަކުގެ

މުއްދަތުތަކުގައި

ބަޔާންކުރާ
ކަނޑައަޅާ

ތ
މަޢްލޫމާ ު

ތާޒާކޮށް،

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފަރާތްތަކާ

އެމަޢްލޫމާތު ރެޖިސްޓްރާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ގ
މންބަރުން ެ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާޓީގެ ެ
މިމާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ަ
ނށް ،އެއީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްކަން
ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ މެންބަރުން ަ
އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޕާޓީގެ މެންބަރޝިޕް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑެއް،
ހ
ނ އެންމެ ާ
އެމެންބަރަކު އެދުމުން ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ދަފްތަރުގައި ހިމެ ޭ
ތ
އ ނުވަ ަ
ވތަ ވަކި ގުނަވަނެއް ،ހަރަކާތެ ް
ގތަށް ނު ަ
މެންބަރުން ޝާމިލުވާ ޮ
ގޮތްޕެއް ވަކިވާގޮތަށްވެސް ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރާއަށް ޕާޓީގެ ކައުންސިލް އަދި
މެންބަރުންގެ

ކަންތައް

ހއްޓާ
ބލަ ަ
ަ

ކޮމިޓީގެ

ލަފަޔާއެކު،

އެޚިދްމަތް

ޤާއިމުކުރެވިދާނެއެވެ.
މެންބަރަކު

ރަޖިސްޓަރީ

ނުވެއްޖެނަމަ،
އިސްތިއުނާފު
ޙައްޤު
8

) .17ހ(

ށހަޅާ މީހަކު،
ނބަރަކު ކަމުގައިވުމަށް އެދި ހު ަ
ށން މެ ް
މި ޤަވާއިދުގެ ދަ ު
ގ
ނ ެ
މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދިނުމަށް ޕާޓީގެ މެންބަރު ް

ކުރުމުގެ

ށ
ނންމުމެއް އިސްތިއުނާފަ ް
ނންމައިފިނަމަ ،އެ ި
އޓާ ކޮމިޓީން ި
ކަންކަން ބަލަހަ ް
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ،އެމީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

)ށ(

ދ
ކޮށްދިނުމަށްއެ ި

އިސްތިއުނާފު

ހުށަހަޅާނީ،

ފ
އިސްތިއުނާ ު

ޕާޓީގެ

މވެ.
ނންމު ެ
ކޮމިޓީއަށެވެ .އެކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ،އެންމެފަހު ި
ނބަރުންގެ ޙައްޤުތައް
މެ ް

) .18ހ(

ޕާޓީގެ

މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ

ތެރޭގައި،

އަންނަނިވި

އ
ކންތައްތަ ް
ަ

ހިމެނިގެންވެއެވެ.
ނތަކުގައި ،އެ މެންބަރެއްގެ ޚިޔާލާއި
 .1ޕާޓީގެ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވު ް
ޝުޢޫރު ،މިނިވަންކަމާއެކު ފާޅު ކުރުމުގެ ޙައްޤު.
ވޓު
 .2ޕާޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ،އެ މެންބަރަކަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން ޯ
ދިނުމުގެ ޙައްޤު.
 .3ޕާޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ނިޝާނާއި ދިދަ ފަދަ ތަކެތި ،ވިޔަފާރި އުޞޫލުން
ނކުރުމުގެ ޙައްޤު .ވިޔަފާރި އުޞޫލުން
ފިޔަވާ އެހެން ގޮތްގޮތަށް ،ބޭނު ް
ބޭނުންކުރާ ނަމަ ،އެކަން ކުރެވޭނީ ،އޭގެ މާލީ ފައިދާއެއް ޕާޓީއަށްވެސް
ލިބޭނެ ގޮތަށް ،ޕާޓީގެ އިދާރާގެ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ.
ނ
 .4ޕާޓީގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ،ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ ތަކާ ،އެހެނިހެ ް
އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުތަކާއި ޕާޓީގެ ނަމުގައި ކުރިމަތިލެވޭ ޢާންމު
އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ޙައްޤު.
)ށ(

ގ އިތުރު
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތުމަކުން ،ޕާޓީގެ މެންބަރުން ެ
ޙައްޤުތައް ކަނޑައެޅުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

މެންބަރުންނާމެދު ސުލޫކީ

) .19ހ(

ފިޔަވަޅު އެޅުން

ދ
ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަންކަމާއި ،ގޮތް ،އަ ި
ހ
އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު ،އަދި ސުލޫކީ ފިޔަވަޅުތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމާބެ ޭ
ތަފްޞީލްތައް ސުލޫކީ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގައި
ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ށފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
އެޅުމާ

ބެހޭ

ޤަވާއިދު

ފާސްކުރާނީ

ޕާޓީގެ

ޤައުމީ

ޖަލްސާއިންނެވެ.

މިޤަވާއިދުގައި މެންބަރުންނާ މެދު ސުލޫކީ ފިވަޔަޅު އެޅޭނޭ މައްސަލަތަކާއި،
ފިޔަވަޅު

އެޅުމުގެ

އުޞޫލުތަކާއި

އެޅޭނޭ

ފިޔަވަޅުތައް

އަދި

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.
މެންބަރުކަމުން
ސަސްޕެންޑްވާ އަދި
ވަކިވާގޮތް

ގ
 .20އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ޕާޓީ ެ
ނބަރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.
މެންބަރަކު ،މެ ް
)ހ(

 .1މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާމިޒުވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން
ޝަރުޠެއް އުނިވުން.
 .2ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާން އެދުން.
 .3ޕާޓީގެ އަސާސްތަކާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށް ،ޕާޓީގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާ
ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރާ މެންބަރުން ،މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ޕާޓީގެ

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

9

ސުލޫކީ ކޮމިޓީން އަދި/ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓިން ނިންމުން.
 .4މަރުވުން.
)ށ(

)ހ(

މިމާއްދާގެ

ޙލަތަކުންކުރެ
ާ

އވާ
ގަ ި

ޙާލަތެއް

ނ
ވރިވެގެ ް
މެދު ެ

އވެ.
ރވޭނެ ެ
މެނުވީ ،މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަތްކެއް ނުކު ެ
)ނ(

މއިފިނަމަ،
ޓގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ނިން ަ
މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށް ޕާ ީ
ސުލޫކީ

ޕާޓީގެ

ތގައި
މުއްދަ ު

އވާ
ދގަ ި
ޤވާއި ު
ަ

އމެންބަރަކު
ެ

ށ
ތއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،އިސްތިއުނާފަ ް
ލއެއް އިސް ި
އެމައްސަ ަ
އވެ.
ކވާނެ ެ
ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހު އެމެންބަރަކު ޕާޓީން ވަ ި
)ރ(

ވަކިކުރުމަށް

މެންބަރަކު
އިސްތިއުނާފު

ކުރާ

ކޮމިޓީން

ލކީ
ސު ޫ

ޙާލަތެއްގައި،

ނންމުމުން،
ި

އިސްތިއުނާފު

ނ
ކޮމިޓީ ް

އެމައްސަލަ
މައްސަލަ

ނބަރަކު ޕާޓީގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކަކުން ސަސްޕެންޑް
ނިމެންދެން ،އެމެ ް
ވާނެއެވެ.
)ބ(

ށ
ވަކިކުރުމަ ް

މެންބަރަކު
ނިންމައިފިނަމަ،

ނ
ވގުތަކު ް
އެ ަ

ޕާޓީގެ
ފެށިގެން

ތއުނާފު
އިސް ި

ކޮމިޓީން

އެމެންބަރަކު

ޕާޓީން

އވެ.
ކވާނެ ެ
ވަ ި
މެންބަރުންގެ ކަންތައްތައް

) .21ހ(

ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ

ގ
މިކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޕާޓީގެ މައި ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ގޮފިތަކު ެ
އޓުމެވެ.
ދަފްތަރުތައް ބެލެހެ ް

)ށ(

ގ
ޕާޓީއަށް މެންބަރުން ވެއްދުމާއި ،މި ޤަވާއިދުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެ
) (3ގައި

ނ
މންބަރު ް
ވ ޙާލަތު ފިޔަވައި ،ޕާޓީން ެ
ބަޔާންކުރެވިފައި ާ

އ
ވަކިކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރާނީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ކަންތައްތަ ް
ނނެވެ.
ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ ް
)ނ(

.1

މި ކޮމިޓީއަކީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން އައްޔަނުކުރާ 2
މެންބަރުންނާއި ،ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ،ޖުމްލަ
 3މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެކެވެ.

.2

މި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރާރެވެ.
ޗެޕްޓަރ 5
ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑު

ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑު
އެކުލެވިގެންވާގޮތް

10

) .22ހ(

ނނިވި މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ
ނވަނީ ،އަން ަ
ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑު އެކުލެވިގެ ް
މައްޗަށެވެ.
.1

ނ
މެންބަރު ް

.2

ޤައުމީ ޖަލްސާ

.3

ކައުންސިލް
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

.4

ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު

.5

މަޝްވަރާ މަޖިލީސް

.6

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީސް

.7

ނގެ ހަރަކާތް
ޒުވާނުންގެ ހަރަކާތް  /އަންހެނު ް

.8

ގޮފި )ރަށު ގޮފިތައް(

.9

ގޮފި )ޚާއްޞަ ގޮފިތައް(

 .10ކައުންސިލަރުންގެ ކޮމިޓީ
 .11ސިޔާސަތު ރާވާ ކޮމިޓީ
ޓ
 .12އިންތިޚާބު ކޮމި ީ
 .13އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީ
 .14ސުލޫކީ ކޮމިޓީ
 .15މީޑިޔާ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީ
އ
 .16އެހެނިހެން ދާއިމީ ކޮމިޓީތަ ް
އ
 .17ވަގުތީ ކޮމިޓީތަ ް
 .18ޕާޓީގެ އިދާރާ
)ށ(

ގ
ލ ގަވަރނަންސް ެ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލޯކަ ް
މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (10ގަ ި
ނިޒާމުގައި ތިބޭ ޕާޓިގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ،ޕާޓީގެ
އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނާނޭ ގޮތެއް ،ނިންމާނީ ޤައުމީ ޖަލްސާއިންނެވެ.

ގޮފިތައް

ގޮފީގެ ގޮތުގައި އުފެއްދޭނީ މައިގަނޑު ދެ ބާވަތެއްގެ ގޮތްޕެވެ.

) .23ހ(
 .1ރަށު ގޮފި :މިއީ ރަށެއްގެ އިދާރީ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން އެރަށެއްގެ
ގއި އުފައްދާ
ލކަލް ގޮފިތަކެވެ .މިގޮތުން ރަށެއް ަ
ނަމަށް ނިސްބަތްކޮށް އުފައްދާ ޯ
ކޮންމެ ގޮތްޕަކަށް އެރަށުގެ ނަމާއި ގުޅުވައިގެން ކިޔާ ވަކި ނަމެއް
އޮންނަންވާނެއެވެ.
މސައްކަތަކަށް
ވތަ ަ
 .2ޚާއްޞަ ގޮފި :މިއީ ވަކި ފަންނަކަށް ނުވަތަ ހުނަރަކަށް ނު ަ
އފައްދާ ގޮފިތަކެވެ .މިއީ ވަކި ރަށެއްގެ ނަމަކަށް
ނުވަތަ ޝައުޤަކަށް އަމާޒުކޮށް ު
ތރުގެ
ސބަތްނުވާ ،އަދި އެކި އިދާރީ ދަފް ަ
ނުވަތަ އިދާރީ ދަފްތަރަކަށް ނި ް
ފތަކެކެވެ.
ނށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮ ި
މެންބަރުން ަ
)ށ(

ގޮފިތައް

އުފައްދާނެ

އުޞޫލާއި،

ގޮފީގެ

ޒިންމާއާއި

މަސްއޫލިއްޔަތު،

ނ ާ
ޓ ެގ ިހ ް
ނ ޮ
ރ ެ
ނ ިތ ާޚ ުބ ުކ ާ
ޓ ިއ ް
ގ ޮ
ނ ާ
ގ ާތ ިއި ،ހ ް
ނ ޮ
ގ ެ
ނ ާ
ިހ ް
ގ
ގ ްތ ޕާ ީ
ކ ިމ ީ
ވނެއެވެ.
ަޤ ާވ ިއ ުދ ަގ ިއ ބަޔާންކުރަން ާ
ޢާންމު ގޮފިތައް ހިންގުން

 .24ޢާންމު ގޮފިތައް ހިންގާނެ ގޮތާއި ،ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތްތައް
ޕާޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17
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ޒުވާނުންގެ ހަރަކާތް

) .25ހ(

ނގެ ދައުރު
އޓަންކުރުމުގައި ޒުވާނު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މުސްތަޤްބަލް ބަ ް
އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ،ޤާބިލު ޒުވާން ލީޑަރުންތަކެއް ބިނާކުރުމާއި ،ޕާޓީގައި
ގ ތެރޭގައި
ޒުވާން މެންބަރުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ،ޕާޓީގެ މެންބަރުން ެ
ހިމެނޭ އުމުރުން މީލާދީގޮތުން  31އަހަރު ނުފުރޭ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް
އެކުލެވޭ ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ށ(

އ
ޒުވާނުންގެ ހަރަކާތް އެކުލެވިގެންވާނެ ގޮތާއި ،ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޢުޞޫލުތަ ް
ތމަ ޤައުމީ
ހިމެނޭ ޒުވާނުންގެ ހަރަކާތުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ޕާޓީގެ ފުރަ ަ
ފސްކުރެވިފައި
ޖަލްސާގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން ާ
އޮންނަންވާނެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ހަރަކާތް

) .26ހ(

ށ އުނިކަން ލިބޭފަދަ ކަންކަމަށް ފާރަވެރިވެ،
ދިވެހި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަ ް
ޙައްލުކުރުމަށް

އެކަންކަން

ކުރުމަށާއި،

މަސައްކަތް

ގޮތުން

ސިޔާސީ

ނގެ ދައުރު
ޓގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނު ް
އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް ،ޕާ ީ
ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ޕާޓީގެ އަންހެން މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ،
ނވާނެއެވެ.
އަންހެނުންގެ ޙަރަކާތެއް އޮންނަ ް
)ށ(

ގންވާނެ ގޮތާއި ،ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޢުސޫލުތައް
އަންހެނުންގެ ހަރަކާތް އެކުލެވި ެ
މ
ނންގެ ހަރަކާތް ހިންގާ ޤަވާއިދު ޕާޓީގެ ފުރަތަމ ޤައު ީ
ހިމެނޭ އަންހެ ު
ޖަލްސާގެ ތެރޭގައި ހިނގާ އަންހެނުންގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވިފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ.

ދީނީ ހަރަކާތް

) .27ހ(

ގ
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީން ޙިމާޔަތްކޮށް ،ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނު ެ
އ
އޓައި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެ ް
ޝިޢާރުތައް ނަގަހަ ް
ކުރާ

ވަކި

މަޖިލީހެއްގެ

ގޮތުގައި

ދީނީ

ޢިލްމުވެރިންގެ

ޙަރަކާތެއް

އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ގ
ގނެ ގޮތު ެ
ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ހަރަކާތް އެކުލެވިގެންވާނެ ގޮތާއި ،ހިން ާ
ވރިންގެ ޙަރަކާތުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ޕާޓީގެ
ޢުސޫލުތައް ހިމެނޭ ދީނީ ޢިލްމު ެ
ފުރަތަމަ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޕާޓީގެ ކައުންސިލް

) .28ހ(
)ށ(
)ނ(

ޕާޓީ ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވޭ ޕާޓީގެ ކައުންސިލެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ،ޕާޓީގެ ރައީސްއެވެ.
ނ
ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ގޮތާއި ،ކަންކަން ނިންމާ ެ
ގޮތާއި،

ޤާނޫނީ

މބެހޭ
ބެލެހެއްޓު ާ

އަދަދާއި،
އ
ލތަ ް
ތަފްޞީ ް

ވޯޓުދޭނެ
ޕާޓީގެ

ތ
ގޮ ް
ހިންގާ

އަދި

ޔައުމިއްޔާ

ޤަވާއިދުގައި

ލިޔެ
ބަޔާން

ކުރަންވާނެއެވެ.
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ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ޕާޓީގެ ކައުންސިލް

) .29ހ(

މތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ޕާޓީގެ ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ ،އަންނަނިވި މަޤާ ު

އެކުލެވިގެންވާގޮތް
.1

ޕާޓީގެ ރައީސް

.2

ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު )ހުރިނަމަ(

.3

ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު

.4

ޕާޓީގެ

ނާއިބު

3

)1

ރައީސުން

ނ
ހ ް
އަން ެ

މެންބަރަކީ

މެންބަރެއްކަމުގައި(
.5

ރންގެ ތެރެއިން 10
މޖިލީހުގެ މެންބަ ު
ޕާޓީގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ ަ
ގ ލީޑަރު ނުހިމެނޭގޮތުން(
މެންބަރުން )ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް ެ

.6

ނ
ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން އިންތިޚާބުކުރާ  4އަންހެން މެންބަރު ް

.7

ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން އިންތިޚާބުކުރާ  10މެންބަރުން

.8

ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތުގެ ރައީސް

.9

ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ޙަރަކާތުގެ ރައީސް

 .10ޕާޓީގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޙަރަކާތުގެ ރައީސް
 .11ކައުންސިލަރުގެ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ  1މަންދޫބު
 .12މި މާއްދާގެ  10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2އަދި  11ގައި
ސ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ،ޕާޓީގެ ރައީ ް
ޢައްޔަނުކުރާ  3މެންބަރުން.
 .13އަސާސީ

ޤަވާއިދުގެ

ދަށުން

ދާއިމީ

ނުވަތަ

ނ
ތ ް
ގ ު
ވަގުތީ ޮ

ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (6އަދި ) (7ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  14މަޤާމަށް،
ރކަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ ަ

)ނ(

ތރެއިން 1
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މަޤާމުގެ ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (12ގަ ި
ށ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ މަޤާމެވެ.
ނނަ ް
މަޤާމަކީ އަންހެން މެންބަރު ް

)ރ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (6އާއި) ،ހ( ގެ ) (12ޕާޓީގެ އަންހެ ް
ނ
ގ އެހެ ް
އވުމަކުން ،ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ެ
ނށް ޚާއްޞަ ވެފަ ި
މެންބަރުން ަ
ށ
މަޤާމަކަށް އަންހެން މަންބަރުން އިންތިޚާބުވުމަކަށް ނުވަތަ ޢައްޔަނުކުރުމަކަ ް
ހުރަހެއް ނޯންނާނެއެވެ.

)ބ(

މިމާއްދާގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ އިތުރުން ،ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން
ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކައުންސިލްގައި "ނޮން-ވޯޓިންގ" ނުވަތަ
"އޮބްޒާރވަރ" ގެ ގޮތުގައި މެންބަރުން ހިމެނިދާނެއެވެ.

ޕާޓީ ކައުންސިލުގެ

) .30ހ(

ޕާޓީގެ ކައުންސިލުގެ

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
13

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ،މިޤަވާއިދާއި ،ޕާޓީގެ ޤައުމީ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޖަލްސާގެ ނިންމުންތަކާއި އަދި ޕާޓިގެ އެހެނިހެން ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން ،ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ޕާޓީ ހިންގުމެވެ.
)ށ(

ޕާޓީ ކައުންސިލް ހިންގުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ގޮތާއި،
ގ
ކަންކަން ފާސްކުރާނެ ގޮތް އަދި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް ޕާޓީ ެ
ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ގ
ޓގެ ހިން ާ
މޤަވާއިދާއި ޕާ ީ
ނ އޮތުމަކުންި ،
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެ ް
އންސިލްގައި
ތން ،ކަ ު
ރޒުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަ ި
ޤަވާއިދުގައިވާ ޢުސޫލުތަކާ ތަޢާ ު
ކަންކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތައް ކަނޑައެޅުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޕާޓީގެ
މެންބަރުންގެ

ކައުންސިލް
ކިބައިގައި

ހުންނަންވާ ޝަރުތުތައް

ތތަކަކީ:
 .31ޕާޓީ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާ ޝަރު ު
ނގެ ކިބައިގައި
 .1އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޕާޓީ ގެ މެންބަރު ް
ތތައް.
ހުންނަންވާ ޝަރު ު
ވ
 .2ފާއިތުވި  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ެ
) 1އެކެއް( އަހަރުދުވުހަގު ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
 .3މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ގައި މިހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި
ނުވަތަ

ސިޔާސީ

ޙަރަކާތަކާއި

ގުޅިގެން،

އަދި

މަޤްސަދެއް

ސިޔާސީ

ޓ
އ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ޙުކުމެއްނަމަ ،މެންބަރު ޕާ ީ
ގ ޢަމަލަކާ ި
ހާޞިލުކުރުމަށް ހިން ޭ
ކައުންސިލަށް

ކުރިމަތިލުމާއި،

އިންތިޚާބު/އައްޔަނު

ވުމާއި،

ށ
ދެމިހުރުމަކަ ް

ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާ

) .32ހ(

މސީލު ކުރެވޭގޮތަށް ބާއްވާ ޢާންމު ޤައުމީ
ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ތަ ް
ނއެވެ.
ޖަލްސާއެއް ،ކޮންމެ ދޭއް ބައި އަހަރަކުން އެއް ފަހަރު ބާއްވަންވާ ެ

)ށ(

ނ
ފތަކުން މަންދޫބު ް
ދބުން ކަނޑައެޅޭނީ ،ގޮ ި
ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއަށް މަން ޫ
ގ
އިންތިޚާބުކުރަން އިޢްލާންކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ މެންބަރެއް ެ
ގޮތުގައި

މަދުވެގެން

4

)ހަތަރެއް(

މަސްދުވަސް

މެދުނުކެނޑި

ށވެ.
ނނަ ެ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މެންބަރު ް
)ނ(

ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއަށް މަންދޫބުން ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާއި ،ކަންކަން
ނ
ޖލްސާގައި ކަން ހިނގާނޭ ގޮތާއި އެހެނިހެ ް
ފާސްކުރާނޭ ގޮތް އަދި ޤައުމީ ަ
ވއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ތަފްޞީލުތައް ޕާޓީގެ ހިންގާ ޤަ ާ

)ރ(

ވރިންނާއި،
ނ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގެ ބައި ެ
އ ް
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދަ ި
ސ
ޞލުތައް އަދި މިނޫނަ ް
ވޓު ދިނުމުގެ އު ޫ
ޤައުމީ ޖަލްސާގެ ބައިވެރިންގެ ޯ
ޤައުމީ

ޖަލްސާގެ

މުހިންމު

އެހެން

އުޞޫލުތައް،

ގ
ޕާޓީ ެ

އަސާސީ

ވއިދުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ
ޤަވާއިދުގައި ނުވަތަ ހިންގާ ޤަ ާ
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ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ނއެވެ.
ޤައުމީ ޖަލްސާއިން ނިންމަންވާ ެ
ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ

) .33ހ(

ޤައުމީ ޖަލްސާ

ނ
އ ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ގޮތު ް
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެ ް
ބައްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
.1

ޕާޓީގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް
މިޤަވާއިދާއި ޕާޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ.

.2

ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް
ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ
ނބަރުން އެދިއްޖެނަމަ.
މެންބަރުންގެ  25%މެ ް

.3

ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ގޮތުން ބާއްވާ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް
ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފިނަމަ.

.4

މިޤަވާއިދާއި ޕާޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޕާޓީގެ
ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ.

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ަ 3 ،2 ،1އ ިދ  4ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް،
ޕާޓީގެ

ރިޔާސީ

ކެންޑިޑޭޓެއް

ހޮވުމަށް

ބާއްވާ

ރިޔާސީ

ޕްރައިމަރީ

ބޭއްވުމަށްފަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނިޔަލަށް ،ޚާއްޞަ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް
ނުބޭއްވޭނެއެވެ.
ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން

) .34ހ(

ނިންމާ ކަންތައްތައް

ވ
ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ،ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނި ި
ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

)ށ(

އންތިޚާބު ކުރުން އަދި ވަކިކުރުން
ތިރީގައިވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ި
.1

މި ޤަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ޕާޓީގެ ރައީސް

.2

މި ޤަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (4ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ޕާޓީގެ  3ނާއިބު ރައީސުން

.3

މި ޤަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (6ވަނަ
ނ
ނަންބަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  4އަންހެން މެންބަރު ް

.4

މި ޤަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (7ވަނަ
ނ
ނަންބަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  10މެންބަރު ް

.5

ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ،މި
ނވެސް ޤަވާއިދެއްގައި
ޤަވާއިދުގައި ނުވަތަ ޕާޓީގެ އެހެ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުން.

)ނ(

ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން.
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)ރ(

ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ބަދަލުގެނައުން.

)ބ(

ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ގޮފިތައް އުފެއްދުމާއި އުވާލުން.

)ޅ(

ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން ނިންމަންވާނެ ކަމުގައި މިޤަވާއިދުގައި ނުވަތަ
ކންކަންކުރުން.
ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ަ

)ކ(

މ ޖަލްސާގެ
ގ ޤައު ީ
މިމާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި ،ޕާޓީ ެ
އެޖެންޑާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަންކަން.

ޤައުމީ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

) .35ހ(

ޤައުމީ

ޕާޓީގެ

ޖަލްސާގެ

އެޖެންޑާ

ކަނޑައަޅާނީ

އެކަމަށްޓަކައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
)ށ(

މ
ވނީ ޢާން ު
ފއިވާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކަށް ާ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ގޮފިތަކާއި،

ޕާޓީގެ

ނ
ނހެ ް
އެހެ ި

ގުނަވަންތަކާއި،

ޢާންމު

ގ
މމްބަރުން ެ
ެ

ލ
ނތައް ބަ ާ
ފަރާތުން ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ބަހުސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު ް
ޅމެވެ.
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެޖެންޑާ ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެ ު
)ނ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީ އެކުލެވޭނީ މިޤަވާއިދުގެ 72
ބރުންނާއި،
ނ ަ
ބހޭ ކޮމިޓީގެ މެ ް
އންތިޚާބުތަކާ ެ
ނފައިވާ ި
ވަނަ މާއްދާގައި ބު ެ
ކައުންސިލުން ޢައްޔަން ކުރާ ފަންނީ  3މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
ޗެޕްޓަރ 6

ޕާޓީގައި ހިމެނޭ ގުނަވަންތަކާއި ކޮމިޓީތައް
ޕާޓީގެ އިސް މަޤާމުތައް

) .36ހ(

ނގަނޑުގައި
ބން އޮ ި
ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުތައް ،ތިރީގައިވާ ތަރުތީ ު
ހިމެނޭނެއެވެ.
 .1ޕާޓީގެ ރައީސް
 .2ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު
 .3ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު
ޓގެ
ދ އެފެންވަރުގައި ހުންނަވާ ޕާ ީ
 .4ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސުން )އަ ި
ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ނާއިބު ލީޑަރު(
 .5ޕާޓީގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޙަރަކާތުގެ ރައީސް
 .6ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތުގެ ރައީސް  /ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ
ޙަރަކާތުގެ ރައީސް

)ށ(

މިމާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

ހން
މި ެ

ތަރުތީބު

އތް
ޮ

ނަމަވެސް،

ޕާޓީގެ

ކައުންސިލްގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އަށް ފަހު އިސްވާނީ ޕާޓީގެ ނާއިބު
ރައީސުންނެވެ.

ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާއި
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ނ
 .37ޕާޓީގެ އެންމެހައި ގުނަވަންތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާ ީ
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ޓތައް އުފެއްދުމުގެ
ކޮމި ީ

ޑެމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މައިގަނޑު އަސާސް
ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް

) .38ހ(

ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕަކީ ޕާޓީގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން،
އެމަޖިލީހާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ،ވިލަރެސް ކުރުމަށް އެކުލަވާލާ،
ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުންގެ

ތިބި

ގޮތުގައި

ހުރިހާ

ޕާޓީގެ

ވލެވޭ ގްރޫޕެކެވެ.
ގތުން އެކުލަ ާ
މެންބަރުން ހިމެނޭ ޮ
)ށ(

ޕާލަމެންޓްރީ

ގްރޫޕުގެ

ވާންވާނީ

ނިންމުންތައް

މައިގަނޑު

ޕާޓީގެ

ގ
ނތަކަކަށެވެ .އަދި ،ޕާޓީ ެ
ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނިންމު ް
ބރުއަޅާ ނިންމުންތަކެއް ކަމަށެވެ.
މަޤްސަދުތައް ހާޞިލުކުރުމަށް ާ
)ނ(

ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިންތިޚާބު ކުރާނީ ،ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

)ރ(

ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި ކަންކުރާނެ ގޮތާއި ،ކަންކަން ނިންމާނެ ގޮތް އަދި
ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ގޮތާއި ބެހޭ ޤަވާއިދެއް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން
ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ޕާޓީގެ

ކައުންސިލްގެ

ކުރަންޖެހޭ

ނިންމުންތަކުގެ

މަސައްކަތްތައް

އަލީގައި

އެގްރޫޕާ

ޕާލަމެންޓްރީ

ޙިއްޞާކޮށް،

ގްރޫޕުން
ނ
އެކަންކަ ް

ތަންފީޒުކުރުމަކީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި،
ޕާލަމެންޓްރީ

ޕާޓީގެ

ނ
މންތަކުގެ ތެރެއި ް
ގްރޫޕުގެ ނިން ު

ކއުންސިލްގެ
ަ

ހ ކަންކަން
ޖ ޭ
ވތަ ކައުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދަން ެ
ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ނު ަ
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިގެން ޙިއްޞާކުރުމާއި
އޮޅުންފިލުވުމަކީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
)ޅ(

ގ
ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ެ
ކރިން ޕާޓީ
ދގެން އަންނަ ދައުރު ފެށުމުގެ ު
ކޮންމެ ދައުރެއް ނިމުމަށްފަހު ވި ި
ގ
ކައުންސިލް ެ

ކައުންސިލަށް،

އ
މތަށްޓަކަ ި
މަޢްލޫ ާ

މެންބަރުންގެ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އެކަން ކުރައްވާނީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލިޑަރެވެ.
ޕާޓީގެ

މަޝްވަރާ

) .39ހ(

މަޖިލީސް

ޕާޓީގެ

މަޤްސަދުތައް

ކައުންސިލުގެ

ބޭރުން

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި،
ލފަޔާއި
ަ

ޕާޓީގެ

މަޝްވަރާ

ރައީސް

ޕާޓީގެ

ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި

އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޝްވަރާ މަޖިލީހެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހަކީ ،ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ރުހުމާއެކު ،ޕާޓީގެ
ރައީސް އައްޔަނު ކުރައްވާ މަޖިލީހެކެވެ.

)ނ(

ޕާޓީގެ

މަޝްވަރާ

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

މަޖިލީހުގައި

ތިބޭނީ

ޕާޓީގެ

އ
މޤްސަދުތަ ް
ަ
17

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ ރައީސްއަށް ޚާއްޞަ ބައެއް ކަންކަމުގައި އަދި
ބޭނުންފުޅުވާ

ހާލަތްތަކުގައި

ލފަޔާއި
ަ

ދެއްވުމުގެ

މަޝްވަރާ

އ
ހުނަރާ ި

ނވެ.
ނބަރުން ެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މެ ް
)ރ(

ތިބޭނީ،

މިމަޖިލީހުގައި

ގ
ޕާޓީ ެ

ރައީސްގެ

އިތުރުން،

8

)އަށެއް(

މެންބަރުންނެވެ.
)ބ(

ޓގެ ކައުންސިލްގައި "އޮބްޒާރވަރ" އިންގެ
މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ޕާ ީ
ރންނެވެ.
ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މެންބަ ު

ސިޔާސަތު ރާވާ ކޮމިޓީ

) .40ހ(

ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު ރާވާ ކޮމިޓީއަކީ ،ޕާޓީ ހިންގުމާއި ،ޕާޓީގެ އެކިއެކި
މަސައްކަތްތަކާއި ،ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކަށް ފަންނީ
ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދޭ ކޮމިޓީއެވެ.

)ށ(

ނ
މިކޮމިޓީގައި ތިބޭނީ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަން ީ
މީހުންނެވެ.
ޕާޓީގެ

 .1މިކޮމިޓީގައި،

މެންބަރުންނާއި

ކައުންސިލުގެ

ރ
ޕާލަމެންޓް ީ

ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ތިބުމަކަށް ،މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 .2މިކޮމިޓީއަށް
މިގޮތަށް

މީހުން

ޕާޓީ

ޢައްޔަނު

ކައުންސިލުން

ކުރާނީ

ޕާޓީގެ

މިކޮމިޓީއަށް

ކައުންސިލުންނެވެ.

މެންބަރުން

ޢައްޔަނު

ށ
ނނަ ް
ށ ޝައުޤުވެރިވާ ޕާޓީގެ މެންބަރު ް
ކުރަންވާނީ ،ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަ ް
އެކަން

ހުށަހެޅުމުގެ

މިކޮމިޓީއަށް

ޝަރުތު

ފުރުޞަތުދީ،

ލިބޭ

ފުރިހަމަވާ

މެންބަރުން

ނތަކުގެ
ނަ ް

ތރެއިން
ެ

ކަނޑައަޅާ

އެކަން

ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
 .3މިކޮމިޓީއަށް މީހުން ޢައްޔަނު ކުރާނީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުންނެވެ.
ދ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮމިޓީއެއް ނޫނެވެ.
 .4މިކޮމިޓީ އަކީ މެންބަރުންގެ ޢަދަ ު
ސުލޫކީ ކޮމިޓީ

) .41ހ(

ހށަހެޅޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލައި،
ބހޭގޮތުން ު
ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާ ެ
ފިޔަވަޅު އަޅާ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކީ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީއެވެ.

)ށ(

ބރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ
މިކޮމިޓީއަކީ އަންނަނިވި  7މެން ަ
ކޮމިޓީއެކެވެ.
 .1ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން އިންތިޚާބުކުރާ  5މެންބަރުން
 .2މައްސަލަ ރައްދުވާ މެންބަރު ޢައްޔަނުކުރާ ޕާޓީގެ  2މެންބަރުން

)ނ(

ނ ފިޔަވައި
ނބަރު ް
 .1މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2ގައި ބުނެފައިވާ  2މެ ް
މއްދަތަކީ  5އަހަރު ދުވަހެވެ.
އެހެން މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ ު
ނކީ ކޮންމެ
ނ ަ
 .2މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (2ގައި ބުނެފައިވާ  2މެންބަރު ް
މައްސަލައަކަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ މެންބަރުންނެވެ.

ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ
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 .42ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސް ކަނޑައަޅާނީ މިޤަވާއިދުގެ  40ވަނަ
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ޖަލްސާތައް

ނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މެންބަރުން ފިޔަވައި
މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (4ވަނަ ަ
ޓކުންނެވެ.
އެހެން މެންބަރުންގެ ސިއްރު ވޯ ަ

ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި

ތތައް ފުރިހަމަވާން
 .43ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ،އަންނަނިވި ޝަރު ު
ވާނެއެވެ.

ހުންނަންވާ ޝަރުތުތައް
ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދު

 .1ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
ގތް އަދި ،ސުލޫކީ
 .44ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނޭ ގޮތާއި ،ކަންކަން ނިންމާނޭ ޮ
މނޭނީ ،ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާބެހޭ އެންމެހާ ތަފްޞީލްތައް ހި ެ
ފާސްކުރާ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ޤަވާއިދުގައެވެ.

އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީ

) .45ހ(

އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަކީ ،ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ސުލޫކީ ނުވަތަ އަޚުލާޤީ
މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވުމުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް
ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ،އެފިޔަވަޅުތައް އިސްތިއުނާފު
ނ
ތގެ މަތި ް
ކުރަން އެ މެންބަރަކު އެދޭނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮ ު
އ
އުފެދިފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާއި ޕާޓީގެ އެހެން އެއްވެސް ގުނަވަނެ ް
ގޅޭ ޕާޓީގެ
ދށުން އެޅޭ ސުލޫކީ ފިޔަވަޅަކާ ު
ނުވަތަ ޙަރަކާތެއްގެ ޤަވާއިދުގެ ަ
އެތެރޭގެ އެންމެ މަތީ މަރުހަލާއެވެ.

)ށ(

އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް

ށ އެކުލެވޭ
) 5ފަހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަ ް

އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއެއް ޕާޓީގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ޓގެ ޤައުމީ
ނ ޕާ ީ
ބރުން އިންތިޚާބު ކުރާ ީ
ނ ަ
އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ މެ ް
ޖަލްސާއިންނެވެ.

)ރ(

އިސްތިއުނާފު

ކޮމިޓީގެ

ރިޔާސަތު

ޓނީ،
ބަލަހައް ާ

ކޮމިޓީގެ

ނ
މންބަރު ް
ެ

އެކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ،ކަނޑައަޅާ މެންބަރެކެވެ.
އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި

ނ
ނގެ ކިބައިގައި ،އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ް
 .46އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ް
ވާނެއެވެ.

ހުންނަންވާ ޝަރުތުތައް
.1

ޢުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

.2

ޤާނޫނާއި ޝަރީޢާގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ
ނ ަވ ަތ ާ
ރ ެއ ްއ ަގ ިއ ަމ ުދ ެވ ެގ ް
ދ ިއ ާ
ނ ާ
ޤ ޫ
ކަމުގައިވުންު ،
ހއް( އަހަރު
ނ ) 5ފަ ެ
ނ ީ

މީހަކު

އވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ ި
.3

ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ޙުކުމެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި
ނުވުން.

އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީން
ޢަމަލުކުރަންވާ
އުޞޫލުތައް

ހޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ
 .47އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް ހުށަ ެ
ގ
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދުގައި ބަ ާ
މަތިންނެވެ.

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17
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އިވެންޓްސް ކޮމިޓީ

) .48ހ(

ގ
ގ ލަފާ ެ
ކއި ،މުޒާހަރާތައް ،ކައުންސިލް ެ
ޕާޓީގެ އިވެންޓްތަކާއި ،ރެލީތަ ާ
ށޓަކައި ،އިވެންޓްސް ކޮމިޓީއެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ.
މަތިން ،ރާވާ ހިންގުމަ ް

)ށ(

މިކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން ޢައްޔަންކުރާ  11މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ
ކޮމިޓީއެކެވެ.

)ނ(

ގ
ދގައި ނެ ޭ
ގ މެ ު
ގ މެންބަރުން ެ
ޓނީ ،ކޮމިޓީ ެ
މިކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައް ާ
ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަނޑައެޅޭ މެންބަރެކެވެ.

މީޑިޔާ ޔުނިޓު

) .49ހ(

ށ
ނ ް
ނބަރުން ަ
ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުމާއި ،ޕާޓީގެ މެ ް
އ
ތތައް ޙިއްޞާ ކުރުމަށާއި ،ޕާޓީއާ މެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ި
މުހިންމު މަޢްލޫމާ ު
ގ
ރކާތްތަކު ެ
ކުރެވޭ އެކި ޢިލްޒާމުތަކަށް ރައްދު ދިނުމަށާއި ،ޕާޓީގެ ހަ ަ
މަޢްލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޙިއްޞާކުރުމަށާއި ،ޕާޓީ ސިޔާސީ ގޮތުން
ތ
އ މެދުވެރިކޮށް މަޢްލޫމާ ު
ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މީޑިޔާގެ އެންމެހާ ވަޞީލަތްތަ ް
ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި

އޮންނަ

މީޑިޔާ

ޔުނިޓެއް،

ކައުންސިލުގެ

ޕާޓީގެ

ނ ޤާއިމުކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
ބެލުމުގެ ދަށުން ޕާޓީގެ އިދާރާއި ް
)ށ(

ނ
ޕާޓީގެ މީޑިޔާ ޔުނިޓުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ،ޕާޓީގެ ކައުންސިލު ް
ޢައްޔަނުކުރާ ޕާޓީގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރެވެ .މިމަޤާމަށް ޕާޓީގެ ކައުންސިލް
ނުވަތަ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރުމަކަށް މިޤަވާއިދު
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

)ނ(

ޕާޓީގެ މީޑިޔާ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ
ކ
ތން މީޑިޔާއާ މަޢްލޫމާތު ޙިއްޞާކުރާ އިސް ފަރާތަ ީ
އެއްގޮތަށް ޕާޓީގެ ފަރާ ު
ޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްމަން އެވެ .ޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްމަން ކަނޑައަޅާނީ
ގ ޗީފް ސްޕޯކްސްމަންގެ މަޤާމަށް ޕާޓީގެ
ޕާޓީގެ ކައުންސިލުންނެވެ .ޕާޓީ ެ
ކައުންސިލް

އަދި

ޕާލަމެންޓްރީ

ގްރޫޕުގެ

މެންބަރަކު

ށ
ޢައްޔަނުކުރުމަ ް

މިޤަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
)ރ(

ޕާޓީގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ޗީފް ސްޕޯކްސްމަންއަކީ ޕާޓީ ކައުންސިލްގައި
"އޮބްޒާރވަރ" އެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މެންބަރުންނެވެ.

)ބ(

މީޑިޔާ

ސިޔާސަތު

ކަނޑައަޅާ

ކޮމިޓީން

އެކަށައަޅާ

ކ
މިންގަނޑުތަކަ ާ

ތ
އ އަދި ޕާޓީގެ ކެމްޕޭނުތަކުގައި ،ތަފާ ު
ތތަކުގަ ި
އެއްގޮތަށް ،އެކި ހާލަ ް
ނ
މންބަރު ް
ލބިފައިވާ ޕާޓީގެ ެ
އ ތަޖުރިބާ ި
ތޢްލީމާ ި
ދާއިރާތަކުން ހުނަރާއި ަ
ތ
މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު ހާމަކުރުމަށް އިތުރު ސްޕޯކްސްމަނެއް ނުވަ ަ
ސްޕޯކްސްމަނުން އެކަށައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްމަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ޅ(
20

ޕާޓީގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރުގެ ދަށުން މީޑިޔާ ޔުނިޓު ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސް
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ފަރާތަކަށް ހުންނާނީ "މީޑިޔާ ޔުނިޓުގެ މެނޭޖަރު" ގެ ގޮތުގައި ހުންނަ
އިދާރީ މުވައްޒަފެކެވެ.
ޕާޓީގެ މީޑިޔާ ސިޔާސަތު

) .50ހ(

ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީ

ޕާޓީގެ މީޑިޔާ ޔުނިޓު މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީގެ މިޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރު ކުރާ
މަސައްކަތްތައް

ޗީފް

އަދި

ސްޕޯކްސްމަން

ގ
މަޢްލޫމާތުތަކު ެ

ދޭ

މިންގަނޑުތަކާއި ،ޕާޓީން މީޑިޔާއަށް މަޢްލޫމާތު ދޭނެ އޮނިގަނޑާއި ،ޕާޓީގެ
މީޑިޔާ

ސިޔާސަތުތައް

ކަނޑައަޅާ

އެސިޔާސަތުތައް

ނ ވަގުތަށް
ވަގުތު ް

ރމަށްޓަކައި
ބތައް ކާމިޔާބުކު ު
ތފާތު އިންތިޚާ ު
ބަދަލުކޮށް ،ޕާޓީން ވާދަކުރާ ަ
އެހާލަތެއްގައި އެކަށައަޅާ މީޑިޔާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާނެ ޕާޓީގެ މީޑިޔާ
ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ގ
ޕާޓީގެ މީޑިޔާ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ ،ޕާޓީ ެ
ގ
ކައުންސިލުން ޢައްޔަނުކުރާ އެކަމަށް ޤާބިލު ) 9ނުވައެއް( މެންބަރުން ެ
މައްޗަށެވެ.

)ނ(

މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ:
 .1ޕާޓީގެ މީޑިޔާ ކޯޑީނޭޓަރ
 .2ޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްމަން
 .3ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް )ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ
މެންބަރުން ފިޔަވައި(
 .4ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރެއް
އ
ލހުގެ މެންބަރެ ް
 .5ޕާޓީގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖި ީ
 .6ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހަރަކާތުގެ މެންބަރެއް
އ
މންބަރެ ް
 .7ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ހަރަކާތް ެ
އ
 .8ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު ރާވާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެ ް
އ
 .9ޕާޓީގެ ޢާންމު މެންބަރެ ް

)ރ(

އ
ދލުވުމުގަ ި
ރތަމަ ބައް ަ
މިކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކު ކަނޑައަޅާނީ ،ކޮމިޓީގެ ފު ަ
ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

)ބ(

ގން ކޮންމެ ) 14ސާދަ( ދުވަހަކުން އެއް
މިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް މަދުވެ ެ
ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

އ
މށް އެއްވެސް މެންބަރެ ް
ތނެއް( ބައްދަލުވު ަ
މިކޮމިޓީގެ ވިދިވިދިގެން ި ) 3
މަޤްބޫލު

ޢުޒުރެއްނެތި

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،

އ
އެމެންބަރެ ް

ކޮމިޓީން

ށފަހު ،އެހެން
ވަކިވާނެއެވެ .އަދި ،ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ބެލުމަ ް
މެންބަރެއް ކައުންސިލުން ޢައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ.
ޗެޕްޓަރ 7
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17
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ޕާޓީގެ މުހިންމު މަޤާމުތައް
ޕާޓީގެ ރައީސް

) .51ހ(
)ށ(

ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ

ޕާޓީގެ ރައީސް އަކީ ޕާޓީ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.
ޕާޓީގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރާނީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިންނެވެ.

ފއި އެވަނީއެވެ.
 .52ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
 .1ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތަކާއި ،ޕާޓީގެ
ޓ
ގތުގެ މަތިން ޕާ ީ
ސިޔާސަތުތަކާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮ
ހިންގުން.
 .2އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގައި ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރުން.
 .3ޕާޓީގެ ކައުންސިލުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.
 .4މަތީގައިވާ
ޤަވާއިދާއި

ކަންތައްތަކުގެ
ޤައުމީ

އިތުރުން،

ގ
ޖަލްސާ ެ

ޤާނޫނުތަކާއި

ނތަކާ
ނިންމު ް

ޕާޓީގެ

ޕާޓީގެ

އަސާސީ

ސޔާސަތުތަކާ
ި

ށއި ޕާޓީ
ގ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަ ާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ޕާޓީ ެ
ކންކަންކުރުން.
ނންވާ އެންމެހައި ަ
ހިންގުމަށް ބޭ ު
ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ

) .53ހ(

ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ ފަސް އަހަރެވެ.

މުއްދަތު
)ށ(

ރވޭނީ 5
ނ ހު ެ
ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި އެކަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެ ް
އަހަރުގެ  2ދައުރެވެ.

ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމު
ހުސްވުމުން

އ
ގތް ޕާޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގަ ި
 .54ޕާޓީގެ ރައީސް މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ކަންކުރާނެ ޮ
ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުކުރުން
ޕާޓީގެ ރައީސް މަގާމުން
ވަކިވުން

ނ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ޕާޓީގެ ރައީސް އޭނާގެ
 .55އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއި ް
މަޤާމުން ވަކިވާނެއެވެ.
 .1މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން.
 .2ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމެއް އިއްވާ ،ޙުކުމަށް
ބަދަލެއްނައިސް ޝަރުޢީ މަރްޙަލާތައް ނިމުން.
މގެ ވޯޓެއް ފާސްވުން.
 .3އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަ ު
ފލާސް ކުރެވުން.
ތން ،އި ް
 .4ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ރވ ޭ ަފ ަ
ނ ުކ ެ
ދ ު
ގ ެތ ްއ ަގ ިއ ައ ާ
ދ ިއމީ ޮ
 .5މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުާ ،
ދ ާޙ ަލ ެތ ްއ
ރ ުވ ް
ނ.
ެމ ުދ ެވ ި

ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސުން
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ނާއިބު

ރައީސުންގެ

 .56ޕާޓިގެ
އިންތިޚާބުކުރާ  3މެންބަރުންނެވެ.

މަޤާމުގައި

ބނީ
ތި ޭ

ޕާޓީގެ

ޤއުމީ
ަ

ނ
ޖަލްސާއި ް

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު

) .57ހ(

ނތިޚާބުގައި
ޕޓީގެ ޓިކެޓުގައި ރިޔާސީ އި ް
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ މެންބަރަކުާ ،
ވާދަކުރައްވައިގެން،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ށ
މަޤާމަ ް

އިސްވެވަޑައިގެންފި ހިނދެއްގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ،
ދެމިހުންނަވާހާ

އެމަޤާމުގައި

އަދި

ޕާޓީގެ

އ
ގޮތުގަ ި

މެންބަރެއްގެ

ދެމިހުންނަވާހާ ހިނދަކު" ،ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ މުސްތަޝާރު" އެވެ.
)ށ(

މ
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ މުސްތަޝާރު އަކީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަށްފަހު ،ޕާޓީގެ އެން ެ
ޤަދަރުވެރި މަޤާމެވެ.

)ނ(

ޕީ.ޕީ.އެމް.

ގެ

މުސްތަޝާރު

އަކީ

ޕާޓީ

ހިންގުމުގައި

އަދި

ޕާޓީގެ

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެއްވެސް ޢަމަލީ ދައުރެއް އޮންނަ ފަރާތެއް
ނޫނެވެ.
)ރ(

އތް ނަމަވެސް ،ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ މުސްތަޝާރު
މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި މިހެން ޮ
އަށް ޕާޓީގެ ރައީސްއަށް ޕާޓީ ހިންގުމުގައި ސީދާ ލަފައާއި އިރުޝާދު
ދެއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

)ބ(

ކވެ .އަދި،
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ މުސްތަޝާރު އަކީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެ ެ
އ
ދލުތަކުގަ ި
އޮބްޒާރވަރެއްގެ ގޮތުގައި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައް ަ
ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

)ޅ(

ޕީ.ޕީ.އެމް.

ގެ

މުސްތަޝާރު

ބޭނުންވެއްޖެ

ހިނދެއްގައި،

ގ
ޕާޓީ ެ

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާދެއްވުމަށް ޕާޓީގެ ރައީސް އަރިހުން
އެދެވިދާނެއެވެ.

އަދި،

ޕީ.ޕީ.އެމް.

ގެ

މުސްތަޝާރު

ބޭނުންވެއްޖެ

އވާދެއްވުމަށް
ޓރީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާ ް
ނ ް
ހިނދެއްގައި ،ޕާޓީގެ ޕާލަމެ ް
ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަރިހުން އެދެވިދާނެއެވެ.
)ކ(

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ސަރުކާރެއް ހިންގެވުމުގައި ،ޕާޓީގެ އެހީތެރިކަން ނުވަތަ
ޕާޓީން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ
ސީދާ ޙިއްޞާކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ،ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރަކީ
ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށާއި ޕާޓީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު،
ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މެދުވެރިކުރައްވާ،
ރ
ދެއްވޭނެ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ،ޕާޓީގެ ކައުންސިލާއި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓް ީ
ގްރޫޕުންވެސް ،ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަންކަން ،ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރަށް،
ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މެދުވެރިކުރައްވާ،
ހުށަހެޅުއްވޭނެއެވެ.

ޕާޓީގެ ނާއިބު
ރައީސުންގެ

) .58ހ(

އ
ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސުންނަކީ ،ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތަ ް
ދ ބަޔެކެވެ.
އަދާކުރުމަށް އޭނާއަށް އެހީތެރިވެ ޭ

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17
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މަސްއޫލިއްޔަތު
)ށ(

ކ
ނނަށް ވަ ި
އބު ރައީސު ް
ތމަކުން ،ޕާޓީގެ ނާ ި
އހެން އޮ ު
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ޕާޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި
ނުވަތަ

އެކަށައެޅުމަކަށް

ވަކި

މަސައްކަތެއް

ނ
ކައުންސިލު ް

ޕާޓީގެ

ޙަވާލުކުރުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.
ޕާޓީގެ ނާއިބު

) .59ހ(

ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސުންގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ  5އަހަރެވެ

ރައީސުންގެ މަޤާމުގެ
މުއްދަތު
)ށ(

ނވެގެން 5
ޤމުގައި އެކަކަށް ހުރެވޭނީ ގި ަ
ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސުންގެ މަ ާ
އަހަރުގެ  2ދައުރެވެ.

ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސަކު
މަޤާމުން ވަކިވުން

ވ
 .60ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ،އަންނަނި ި
ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އޭނާ މަޤާމުން ވަކިވާނެއެވެ.
 .1މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން.
ޗށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމެއް އިއްވާ ،ޙުކުމަށް
 .2ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އޭނާގެ މައް ަ
ބަދަލެއްނައިސް ޝަރުޢީ މަރަޙަލާތައް ނިމުން.
މގެ ވޯޓެއް ފާސްވުން.
 .3އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަ ު
ލސް ކުރެވުން.
ފ ާ
 .4ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އި ް
 .5އޭނާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

މަޤާމުގެ

އަދާނުކުރެވޭ

ދާއިމީ

ފަދަ

ޙާލަތެއް

މެދުވެރިވުން.
ޕާޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ

) .61ހ(

ރއީސުންގެ މައްޗަށް ،މިޤަވާއިދުގެ  55ވަނަ
ޕާޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު ަ

ނާއިބު ރައީސުންގެ

ށ
ރ ނެތްކަމަ ް
މއްދާގެ  3ގައިވާ ފަދަ އިތުބާ ު
މާއްދާގެ  3އާއި  60ވަނަ ާ

މައްޗަށް އިތުބާރު

ނށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕާޓީގެ މެންބަރުން ަ

ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅޭނެ
ގޮތް
)ށ(

މިމާއްދާގެ

)ހ(

އ
ގަ ި

އިތުބާރުނެތްކަމަށް

ޔންކުރެވިފައިވާ
ބަ ާ

ނ
ހށަހަޅަ ީ
ު

ފަރާތްތަކުގެ

މެންބަރުންކަމަށްވާނަމަ،

ތެރެއިން،
މައްސަލަ

ނގެ ތެރެއިން ،އެވަގުތު ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި
ރ ް
ބަލައިގަނެވޭނީ ޕާޓީގެ މެންބަ ު
މެންބަރުންގެ

ނ
ގ ް
ގޮތުގައިމަދުވެ ެ

މެމްބަރުންގެ

ހުށަހަޅާ

25%

6

)ހައެއް(

ޕެޓިޝަނެއް

މަސްދުވަސްވެފައިވާ
ޕާޓީގެ

ށ
ކައުންސިލަ ް

ނމަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޕާޓީގެ އަމީންއާ ް
)ނ(

ނ ޢާންމަށް
ހށަހެޅޭ ޕެޓިޝަނެއް ޕާޓީގެ އަމީ ް
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ު
ލިބުމުން،

24

ގިނަވެގެން ) 48ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީގެ
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

މ
ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެންނަންވާނެއެވެ .އަދި ،އަމީން ޢާން ު
އެމަޢްލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރާތާ ) 72ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
ކައުންސިލްގެ

ޕާޓީގެ

ޖަލްސާއެއް

ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ރައީސް

އަދި،

ނއެވެ .އޭގެ
އެޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އެޕެޓިޝަންގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅެންވާ ެ
އިތުރުން،

އެޖެންޑާގައި

އެޖަލްސާގެ

އެއްވެސް

އިތުރު

މައްސަލައެއް

ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.
)ރ(

ށ
ނކުރާ ޖަލްސާގައި ،އިތުބާރު ނެތްކަމަ ް
މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާ ް
ނއެވެ.
އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މެންބަރު ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭ ެ

)ބ(

ބ
މިމާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޖަލްސާގައި ،ޕާޓީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއި ު
ގ
ގ ހިން ާ
ށޓަކައި ޕާޓީ ެ
ރައީސްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަ ް
މސައްކަތް
ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގެ ަ
ފަށަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ތ
ކރާ ކޮމިޓީ ،ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ާ
މިމާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ތަޙްޤީޤު ު
ނއެވެ.
) 72ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލާ ނިންމަންވާ ެ

ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމާއި،
ތިން ނާއިބު ރައީސުންގެ

މަޤާމާއި،

ރައީސްގެ

ތިން

ރައީސުންގެ

ނާއިބު

 .62ޕާޓީގެ
ހުސްވެއްޖެނަމަ ކަންކުރަންވާނީ ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މަޤާމު

އެއްފަހަރާ

މަޤާމު އެއްފަހަރާ
ހުސްވުން
ޤމު އެއްފަހަރާ
ބ ރައީސުންގެ މަ ާ
ތން ނާއި ު
ި
 .1ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމާއި
ހސްވާތާ ) 24ސައުވީސް( ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި
ހުސްވެއްޖެނަމަ ،އެމަޤާމުތައް ު
ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ،ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ވަގުތީ

ގޮތުން

އަދާކުރާނެ

މީހަކު،

ޕާޓީގެ

ކައުންސިލުން

އިންތިޚާބު

ކުރަންވާނެއެވެ.
 .2މިމާއްދާގެ

)(1

ގައިވާ

ޕާޓީގެ

ކައުންސިލްގެ

ޖަލްސާގެ

ރިޔާސަތު

ބަލަހައްޓާނީވެސް ޕާޓީގެ އަމީން ޢާންމު އެވެ.
ފހަރާ ހުސްވާތާ
 .3ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަޤާމާއި ތިން ނާއިބު ރައީސުންގެ މަޤާމު އެއް ަ
 60ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ،މިޤަވާއިދުގައިވާ
ކށް މީހުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.
ގޮތުގެ މަތިން ،އެމަޤާމުތަ ަ
 .4މި ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް

ބޭއްވުމުގެ

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނީ ޕާޓީގެ އަމީން ޢާންމެވެ.
ޕާޓީގެ އަމީން ޢާންމު

) .63ހ(
)ށ(

މވެ.
ޓއި ހިންގާނީ ޕާޓީގެ އަމީން ޢާން ެ
ޕާޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައް ަ
ޕާޓީގެ އަމީން ޢާންމު ޢައްޔަން ކުރާނެ ގޮތާއި ،އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،
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މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ޕާޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައެވެ.
ޕާޓީގެ ޚަޒާންދާރު

) .64ހ(

ގ
ޓނީ ޕާޓީ ެ
ހ އިދާރީ ބައިތައް ބަލަހައް ާ
މާލީ ކަންކަމާބެ ޭ

ޕާޓީގައި،
ޚަޒާންދާރެވެ.

)ށ(

ޕާޓީގެ ޚަޒާންދާރު ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތާއި ،އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،
މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ޕާޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައެވެ.

ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރާ

) .65ހ(

ރޖިސްޓްރާ
ފތަރުތައް ބަލަހައްޓާނީ ޕާޓީގެ ެ
ޕާޓީގެ ޢާންމު މެންބަރުންގެ ދަ ް
އެވެ.

)ށ(

ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތާއި ،އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،
މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ޕާޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައެވެ.

ޕާޓީގެ ހިންގުމުގެ އިތުރު

) .66ހ(

މަޤާމުތައް ކަނޑައެޅުން

ށ
މިޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތައް ފިޔަވައި ،ޕާޓީގެ ހިންގުމަ ް
އ
މތައް އުފައްދައި ،އެމަޤާމުތަކުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަ ް
ބޭނުންވާ މަޤާ ު
ކަނޑައަޅާނީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުންނެވެ.

)ށ(

ކށް ޕާޓީގެ
މންބަރަ ަ
ޕާޓީގެ އެއްވެސް އިންތިޚާބީ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ ެ
ވަޒީފާއެއްގައި )އިދާރީ ހިންގުމުގެ މަޤާމެއްގައި( ނުހުރެވޭނެއެވެ.

)ނ(

ވ
ށ ބޭނުން ާ
އތުރަ ް
މތިން ޕާޓީގެ ހިންގުމަށް ި
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
މށްޓަކައި،
މަޤާމުތައް އުފެއްދުމަށްފަހު ،އެމަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން ހޯދު ަ
ށ
ރން ހިލޭސާބަހަ ް
އެމަޤާމެއްގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މެންބަ ު
ފުރުމަށް

އެމަޤާމު

ޝައުޤުވެރިވޭތޯ

ފހު
ބެލުމަށް ަ

މެނުވީ

ށ
އެމަޤާމަކަ ް

ވނެއެވެ.
މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައަޅައިގެން މެންބަރުން ހޯދައިގެން ނު ާ
ޗެޕްޓަރ 8
ވޯޓު ދިނުން
ވޯޓު ދިނުން

) .67ހ(

ލސާތަކުގައި
ނ ގުނަވަންތަކާއި ގޮފިތަކުގެ ޖަ ް
ޕާޓީގެ ކައުންސިލާއި އެހެނިހެ ް
ނ
ބ ހުރިހާ މެންބަރު ް
އ ހާޒިރުވެތި ި
ބަހުސް ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގަ ި
އ ނިންމާނީ ،ވ ޯ ަޓ ަކ ް
ށ
އ މައްސަލައެ ް
ެ
އެއްގޮތަކަށް އެއްބަސްވާނަމަ،
ނ ާ
ެއ ުހ ަމ ާކ ު
ލ ،އެގޮތަކަށެވެ.

)ށ(

ލއެއްވެސް
ނބަރުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ މައްސަ ަ
ހާޒިރުވެ ތިބި މެ ް
ނިންމާނީ

ޓށް
ވޯ ަ

އަހައިގެން،

ހާޒިރުވެ

ނ
ވޯޓުދި ް

ގ
މންބަރުން ެ
ެ

ނނު ގޮތަކަށެވެ.
އަޣްލަބިއްޔަތަށް ފެ ު
)ނ(

ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހަކަށް ވޯޓު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ދެ
ފަރާތުގެ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.

)ރ(

ނ
މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައި ،ރިޔާސަތުގައި އިން ަ

މީހަކު ވޯޓުދޭ ގޮތަކަށް އެމައްސަލަ ނިންމޭނެއެވެ.
26
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ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

)ބ(

ބރެއްގެ އަމިއްލަ ފަރުދީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ
ވޯޓެއް ނެގޭއިރު އެއްވެސް މެން ަ
ފންނަނަމަ،
ށ ެ
ކންނަ ގޮތަކާ ގުޅިފައިވާކަމަ ް
މަސްލަޙަތު އެވޯޓުގެ ނަތީޖާ ނު ު
ނބަރަކު ތަނާޒިރު ވާންވާނެއެވެ.
އެވޯޓެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމެ ް
ޗެޕްޓަރ 9
ޢާންމު އިންތިޚާބުތައް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި

) .68ހ(

ވާދަ ކުރުން

ގ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައަޅާނީ ،ޕާޓީ ެ
ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ޕްރައިމަރީގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުން
ނެވެ.

)ށ(

ގ
ޞލު ހިން ާ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެ ގޮތުގެ ތަފް ީ
ނވާނެއެވެ.
ޤަވާއިދުގައި ހިމަނާފައި އޮންނަ ް

)ނ(

ޓ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ އޮންނަންވާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯ ު
ނެގުމުގެ  3މަހާއި  6މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ޕީ.ޕީ.އެމް.

ގެ

ރިޔާސީ

) .69ހ(

ކެންޑިޑޭޓު

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ،ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ކާމިޔާބު ކޮށްގެން ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ ޓިކެޓް ގައި
ވާދަކުރާ ޕާޓީގެ މެންބަރެވެ.

)ށ(

ލ
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީ ތަމްޞީ ު
ކުރާއިރު ،ލިބޭނެ ޙައްޤުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތަކަކީ:
.1

ޕާޓީގެ އެންމެހާ ގުނަވަންތަކާއި ،ހަރަކާތްތަކާއި ،ގޮފިތަކުން ،ރިޔާސީ
އިންތިޚާބު ޕާޓީއަށް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ،ޢަމަލީ
ރކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބުން.
ބައިވެރިވުމާއި ،ފުރިހަމަ އެހީތެ ި

.2

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމް/ކެމްޕޭނު ބަޖެޓަކަށް.
ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ،މާލީ
އެހީތެރިކަން ލިބުން.

.3

ޕާޓީގެ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ލިބުން.

.4

ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ،
އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ލިބުން.

.5

ތތަކާއި،
ޕާޓީގެ މައި ދަފްތަރާއި އެންމެހާ ގުނަވަންތަކާއި ،ހަރަކާ ް
ތތައް ލިބުން.
ގޮފިތަކުގެ އެންމެހާ މަޢްލޫމާ ު

.6

އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ މުޅި މުއްދަތުގައި ޕާޓީގެ އެންމެހާ
ނިޝާންތަކާއި ޕާޓީ ކުރިއެރުވުމުށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މީޑިޔާ އަދި

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17
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އ ލިބުން.
ލތްތަ ް
އެހެނިހެން އެންމެހާ ވަޞީ ަ
.7

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓް ބަހައްޓަންޖެހޭ
ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ލިބުން.

.8

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް ނޫންނަމަ،
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބުމާއި ،އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު
ކުރުމާ ދެމެދު ،ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ،ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ
މެންބަރެކެވެ .އަދި ،ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު
ކުރެވިއްޖެނަމަ" ،ޕްރެޒިޑެންޓް އިލެކްޓް" އެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
ހުންނަވާއިރުވެސް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަކީ ކައުންސިލްގެ
މެންބަރެކެވެ.

.9

މީގެ އިތުރުންވެސް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު
ކުރުމަށްޓަކައި ދެވޭނެ އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް ވާނަމަ ،އެފަދަ
އެހީތެރިކަން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

ޕީ.ޕީ.އެމް.

ގެ

ރިޔާސީ

ކެންޑިޑޭޓު،

ރިޔާސީ

ދ
އިންތިޚާބުގައި ތާޢީ ު

ހޯދުމަށް ،ޕާޓީ ތަމްސީލު ކުރާއިރު:
.1

ކށް
ޕާޓިގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ،ޕާޓީގެ އެންމެހާ ނިންމުންތަ ަ
އިޚްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

.2

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ،ޕާޓީގެ
ޕްލެޓްފޯމް ކަރުދާހަށް ބާރުދެވި އެކަރުދާހުގައި ހުރި މަޤްސަދުތައް
ހާޞިލުކުރުމަށް ބާރުއަޅާގޮތަށް ،ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ނުވަތަ އޭނާ
ކަނޑައަޅާ ބަޔެކެވެ.

.3

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މެނިފެސްޓޯ އަކީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ
ޗެޕްޓަރ ) 2ޕާޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތައް( އަދި ޗެޕްޓަރ 3
)ޕާޓީގެ މައިގަނޑު އުސޫލުތައް( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި
ފތޭ
މިންގަނޑުތަކަށް އަދި ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކަށް ެ
މެނިފެސްޓޯއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

.4

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މެނިފެސްޓޯ މިމާއްދާގެ  2އަދި  3ގައިވާ
ޓގެ ކައުންސިލުން އެމެނިފެސްޓޯއަށް
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ،ޕާ ީ
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ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ރުހުން ދޭންވާނެއެވެ.
.5

ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށްެ ،އ ެހ ް
ނ ެއ ްއ ެވސް ޕާޓީއަކާއި ނުވަތަ
އެހެން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކާ ކޯލިޝަން ހެދޭނީ ނުވަތަ ސިޔާސީގޮތުން
ގުޅުން ޤާއިމުކުރެވޭނީ ޕާޓިގެ ކައުންސިލަށް އެކަން ހުށަހަޅާ
ކައުންސިލުން އެކަން ފާސްކުރުމުންނެވެ.

.6

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އޭނާއަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ކެމްޕެއިން ކުރަންވާނީ،
ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ،އެންމެހާ އަސާސްތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި
ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

.7

ށ ުކ ާ
ހ ުދ ަމ ް
ޢ ުދ ޯ
ރ
މީގެ އިތުރުންވެސް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްާ ،ތ ީ
ނގަނޑުތަކެއް ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން
ކެމްޕޭނުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މި ް
ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ،އެފަދަ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު
ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

)ރ(

ރިޔާސީ

ކެންޑިޑޭޓް

އަކީ

ޕާޓީގެ

ކައުންސިލްގެ

މެންބަރަކަށް

ވ
ނު ާ

ނކާމިޔާބު
ާ
ހިނދެއްގައި ،ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން
ތ
ވެއްޖެނަމަ ،އެ މެންބަރު ވާނީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ދައުރުގެ ބާކީ އޮ ް
މުއްދަތަށް ،ޕާޓީގެ ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކަށެވެ.
)ބ(

ޕީ.ޕީ.އެމް.

ގެ

ރިޔާސީ

ޓިކެޓަށް

ވާދަކުރެވޭނީ

ނ
ހަމައެކަ ި

ގ
ޕާޓީ ެ

ނށެވެ.
މެންބަރުން ަ
)ޅ(

ބކާ ހުރެ،
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރާ މެންބަރު ،އެއްވެސް ސަބަ ަ
ނ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާދަކުރަ ް
އުޒުރުވެރިވާނަމަ،

ޕާޓީގެ

ޓިކެޓުގައި

އ
އެއިންތިޚާބުގަ ި

ރިޔާސީ

ތ
ޔސީ ޕްރައިމަރީގައި އުޒުރުވެރިވި ފަރާ ް
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާދަކުރާނީ ،ރި ާ
ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތެވެ.
)ކ(

މިމާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައި ،ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި
ތ
ނމަ ނުވަ ަ
ތ ަ
ނ އުޒުރުވެރިނުވާ ފަރާތެއް ނެ ް
ވާދަކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ނ
ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ޝައުޤުވެރިކަން އެންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބު ް
އ
ހ އުޒުރުވެރިވާ ނަމަ ،އެ އިންތިޚާބުގަ ި
މށްފަ ު
އެފަރާތަކަށް ޓިކެޓު ލިބު ަ
ވާދަކުރާނެ

ޕާޓީގެ

ކެންޑިޑޭޓް

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،

ށ
އންތިޚާބަ ް
ި

ވ
ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާފައި ާ
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17
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ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިއަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް އޮތް ނަމަ،
އަލުން ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަކަށް އިޢްލާން ކުރަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް،
ނ
ނތްނަމަ ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީގެ ފަރާތު ް
އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ެ
ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓު އިޚްތިޔާރު ކުރާނީ ،ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އަދި
އިޢްލާންކުރާ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ،އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ
ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ
ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަނޑައެޅޭ މެންބަރެކެވެ.
)އ(

ވ
ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ޓިކެޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ެ
ނ
) 5ފަހެއް( އަހަރުގެ ދައުރެއް ފުރިހަމަ ކުރާ މެންބަރަކު ،ޤާނޫ ު
ގ
މށް ޕާޓީ ެ
އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވު ަ
ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަން އެދޭނަމަ ،އެމެންބަރަކަށް ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަކަށް
ރ
ނުގޮސް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޕާޓީގެ މުސްތަޝާ ާ
އ
ބރުންތަކެ ް
ނ ަ
ވތަ މެ ް
ޓ ހޯދުމަށް އިތުރު މެންބަރަކު ނު ަ
ވާދަކޮށް ޕާޓީގެ ޓިކެ ު
ށ
ނ ް
ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެމެންބަރަކު ނުވަތަ މެންބަރުން ަ
ޓ ހޯދުމުގެ
ޕްރައިމަރީއަކަށްގޮސް ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރާ ވާދަކޮށްގެން ޓިކެ ު
ފުރުޞަތު ދޭން ފެނޭތޯ ،އެރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚާ އެންމެ ކައިރިކޮށް
ބޭއްވޭ

ޕާޓީގެ

ނިންމަންވާނެއެވެ.

ޤައުމީ
އަދި،

ޖލްސާއެއްގައި
ަ
އެގޮތަށް

މަންދޫބުންގެ

ނށް
މެންބަރުން ަ

ނ
ފެން ަ

ނ
ވޯޓަކު ް
ނަމަ،

ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ.
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ

) .70ހ(

ރަނިންގ މޭޓް

ޕާޓީގެރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައަޅަން އެދޭ ރަނިންގމޭޓް ކަނޑައެޅޭނީ،
ޕާޓީގެ ކައުންސިލުގެ ރުހުމާއެކުގައެވެ.

ކަނޑައެޅުން
)ށ(

ނ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ރަނިންގމޭޓް އަށް ކައުންސިލުން ރުހު ް
ގ
ހޯދަން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ،ޕާޓީގެ ރަނިންގމޭޓް ެ
ނ
އންސިލު ް
ގޮތުގައި އިޚްތިޔާރުކުރާ ފަރާތެއްގެ ސިފަތަކާއި ޝަރުތުތަކެއް ކަ ު
ކަނޑައަޅާ އެކަން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ށ
މިމާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ރުހުމަކަ ް
ރ
ލބިއްޖެނަމަ ،އިތު ު
ށހެޅޭ ނަމަކަށް ރުހުން ނު ި
އެދި ރަނިންގމޭޓްކަމަށް ހު ަ
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ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ނ
ށ ފުރުޞަތު ދެވެންވާނެއެވެ .އަދި ،ރުހު ް
ނަމެއް ހުށަހެޅުމަށް ކެންޑިޑޭޓަ ް
ފނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ހށަހެޅެންދެން ،މިގޮތަށް ނަން ޮ
ލިބޭނެ ނަމެއް ު
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޢާންމު އިންތިޚާބަށް

) .71ހ(

ކުރިމަތިލުން

ކންޑިޑޭޓުން
ެ
ލނެ
ޓގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި ާ
ބތަކުގައި ޕާ ީ
ޢާންމު އިންތިޚާ ު
އޤުވެރިކަން
ކޓަކަށް ޝަ ު
ނ މެންބަރުން އެޓި ަ
ކަނޑައަޅާނީ ،އެކަކަށްވުރެ ގި ަ
ގ
ބ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ެ
ނތިޚާ ީ
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ އި ް
މެދުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަކުންނެވެ.

)ށ(

ޕާޓީން

ވާދަކުރާ

ޢާންމު

އންތިޚާބުތަކުގައި
ި

ވާދަކުރާނެ

ނ
ކންޑިޑޭޓު ް
ެ

ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުޞޫލުތަކަކީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ޕާޓީ ވަރުގަދަކޮށް،
އިންތިޚާބުތައް

ކާމިޔާބުކުރުމަށް

އެންމެ

އެކަށޭނަ

އުޞޫލުތަކެއްކަމުގައި

ވާންވާނެއެވެ.
)ނ(

ޕާޓީން

ވާދަކުރާ

ޢާންމު

އންތިޚާބުތަކުގައި
ި

ވާދަކުރާނެ

ނ
ކންޑިޑޭޓު ް
ެ

މ
ކަނޑައެޅުމާއި ،ޕްރައިމަރީތައް ބާއްވާނެ އުޞޫލުތަކާބެހޭ ޤަވާއިދެއް ،ޤައު ީ
ޖަލްސާއިން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މެނުވީ ޕާޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް،
އެއްވެސް ޢާންމު އިންތިޚާބެއްގައި ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބު ކޮމިޓީ

) .72ހ(

ނ
ޓ ީ
ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެހާ އިންތިޚާބުތައް ހިންގައި ބަލަހައް ާ
ޕާޓީގެ އިންތިޚާބު ކޮމިޓީންނެވެ.

)ށ(

އިންތިޚާބު ކޮމިޓީއަކީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން އިންތިޚާބު ކުރާ 5
މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.

)ނ(

އިންތިޚާބު ކޮމިޓީގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

)ރ(

ގ
ނ ގޮތު ެ
ކންކުރާ ެ
މހާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ަ
ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި ބޭއްވޭ އެން ެ
ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާނީ ޤައުމީ ޖަލްސާއިންނެވެ.

)ބ(

އިންތިޚާބު ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެގެން އޭނާގެ މަޤާމުގެ
މުއްދަތުގައި ޕާޓީގެ އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ވާދައެއް ނުކުރެވެވޭނެއެވެ.

)ޅ(

އިންތިޚާބު ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެގެން އޭނާގެ މަޤާމުގެ
މުއްދަތުގައި ޕާޓީގެ އެއްވެސް އިދާރީ މަޤާމެއް ނުފުރޭނެއެވެ.

)ކ(

ށ
މިކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ،މަޤާމު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ،ޕާޓީގެ އެއްވެސް މަޤާމަކަ ް
ޓގެ މަޤާމު
ވާދަކުރެވޭނީ އަދި އިދާރީ މަޤާމެއް ފުރޭނީ ،އިންތިޚާބީ ކޮމި ީ
މސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ފާއިތުވުމަށްފަހުއެވެ.
ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މަދުވެގެން ަ 6

ޕާޓީގެ
ކަރުދާސް

ޕްލެޓްފޯމް

) .73ހ(

ޕާޓީގެ މައިގަނޑު ސިޔާސީ އަމާޒުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކެއް އަދި ޕާޓީގެ
އުޞޫލުތަކަށް ފެތިގެން ޕާޓީގެ މަޤްސަދުތައް ހާޞިލުކުރުމަށް އެކަށައެޅޭ

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

31

ވ
ސިޔާސަތުތަކެއްގެ މައިގަނޑު މަފްހޫމްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެ ޭ
ޕާޓީގެ ޕްލެޓްފޯމް ކަރުދާހެއް )ނުވަތަ ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯއެއް( ،ކޮންމެ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގެ ) 6ހައެއް( މަސްދުވަސް ކުރިން އެކުލަވާލާ،
އވެ.
ޢާންމުކޮށް އިޢްލާން ކުރަންވާނެ ެ
)ށ(

މިކަރުދާސް އެކުލަވާލާނީ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތު ރާވާ ކޮމިޓީންނެވެ.

)ނ(

މިކަރުދާސް ޢާންމު ކުރަންވާނީ ،ކަރުދާހަށް ޚިޔާލާއި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް
ނ
ކއުންސިލު ް
ށ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުަ ،
ޕާޓީގެ ޢާންމު މެންބަރުންނަ ް
ފާސްކުރުމުންނެވެ.

)ރ(

ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލަންވާނީ ޕާޓީގެ
ޕްލެޓްފޯމް

ކަރުދާހަށް

ބާރުދެވި

ކަރުދާހުގައި

ހުރި

މަޤްސަދުތައް

ހާޞިލުކުރުމަށް ބާރުއަޅާގޮތަށެވެ.
ޗެޕްޓަރ 10
ޕާޓީގެ ފައިސާއާއި މުދާ
ޕާޓީގެ ފައިސާ އާއި މުދާ

) .74ހ(
)ށ(

ޕާޓީގެ ނަމުގައިވާ އެންމެހައި ފައިސާއާއި މުދަލަކީ ،ޕާޓީގެ މިލްކެކެވެ.
ޕާޓީގެ މިލްކުގައިވާ

އެއްވެސް

ފައިސާއެއް

ނުވަތަ

މުދަލެއް،

ޕާޓީގެ

ގމަށް މެނުވީ ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ހަރަކާތްތަކަށް ނުވަތަ ޕާޓީ ހިން ު
)ނ(

ޕާޓީގެ އަހަރީ ބަޖެޓުގެ  50%އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ރަށު ގޮފިތަކުގެ
އ
އވެ .ވަކި ގޮފިތަކަށް ފައިސާގެ ޢަދަދުތަ ް
ހަރަކާތްތަކަށް ކަނޑައަޅަންވާނެ ެ
ނ ތިބި ޢަދަދަށް ރިޢާޔަތް ކޮށެވެ.
ކަނޑައަޅާނީ ގޮފީގައި މެންބަރު ް

)ރ(

ށ ފައިސާ
ފތަކަ ް
ވގޮތުގެ މަތިން ،ޕާޓީގެ ގޮ ި
މިމާއްދާގެ )ނ( އާ ތަޢާރުޒުނު ާ
ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ ޕާޓީގެ މާލީ ކަންކަމާ ބެހޭ
ކޮމިޓީންނެވެ.

މާލީ ކޮމިޓީ

) .75ހ(

ހ
ބ ޭ
ބ އާމްދަނީ ޚަރަދު ކުރާނޭ ގޮތާ ެ
އ ޕާޓީއަށް ލި ޭ
ޕާޓީއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމާ ި
އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ މާލީ ކޮމިޓީންނެވެ.

ޗަންދާ ނުނެގުން
ޕާޓީއަށް ދަރަނި ނެގުން

)ށ(

މާލީ ކޮމިޓީ އަކީ ކައުންސިލުން ޢައްޔަނުކުރާ  3މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެކެވެ.

)ނ(

ނތެވެ.
ތބުމަކަށް ހުރަހެއް ެ
މާލީ ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ި

ނދާއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.
 .76ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އަތުން ޗަ ް
 .77ޕާޓީއަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނެގޭނީ ،ޕާޓީ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

އޮޑިޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 .78ޕާޓީގެ ފައިސާއާއި
މތިންނެވެ.
އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ

އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރު

ދވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޕާޓީގެ ފައިސާ ޚަރަދުވީ ގޮތުގެ
 .79ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭތާ ު 45
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ހިސާބުތައް

އޮޑިޓްކޮށް

ބަލަހައްޓަންވާނީ،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޕީ.ޕީ.އެމް .ގެ ފުރަތަމަ ޤައުމި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައި )(2013/1/17

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ކުރުން

ހިސާބުތައް

ތައްޔާރުކޮށް،

ޕާޓީގެ

ޚަޒާންދާރު،

ޕާޓީ

ކައުންސިލަށް

ހުށަހަޅައި

ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.
އަހަރީ ހިސާބު
މެންބަރުންނަށް
ހާމަކުރުން

 .80އަހަރީ ހިސާބު ،ޕާޓީ ކައުންސިލުން ފަސްކުރާތާ ގިނަވެގެން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ގ
އ އަހަރީ ހިސާބު ެ
ގ އިދާރާގައިެ ،
ނނެހެން ،ޕާޓީ ެ
ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ފެން ާ
ވނެއެވެ.
ލިޔުން ބަހައްޓަން ާ
ޗެޕްޓަރ 11
އެހެނިހެން

އިންތިޚާބުކުރެވޭ

) .81ހ(

މަޤާމުތަކުގެ މުއްދަތު

ނ
ދގެ ދަށު ް
ބޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ ،މިޤަވާއި ު
ށ ަ
މިޤަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަ ް
އިންތިޚާބުކުރާ މަޤާމުތަކުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ  5އަހަރު ދުވަހެވެ.

)ށ(

ބ ކޮށްފައިވާ މަޤާމެއް އެއްވެސް ސަބަބަކާ
ނތިޚާ ު
މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އި ް
ގ
ނތިޚާބު ކުރެވޭ މެންބަރު ެ
މކަށް ދެން އި ް
ހުރެ ހުސްވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޤާ ަ
މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ ،މަޤާމުގެ މުއްދަތުން ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކެވެ.

އެހެނިހެން ސިޔާސީ

) .82ހ(

ޕާޓީތަކާ ގުޅުން

ނ
ނނީ ގޮތު ް
ޤ ޫ
ާ
ރވުމަށްޓަކައި ،ރާއްޖޭގައި
ޕާޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ކުރިއެ ު
އުފެދިފައިވާ އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅުން އުފެއްދިދާނެއެވެ.

އުފެއްދުން
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ގުޅުން އުފައްދާނެ ގޮތާއި މިންވަރު
ކަނޑައަޅާނީ ،ޕާޓީގެ ކައުންސިލުންނެވެ.

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު
ބާއްވާ ގުޅުން
އަހަރީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު

އ ހުއްދަދޭ ގޮތެއްގެ
 .83ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބޭއްވޭނީ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ ޤަވާއިދުތަ ް
މަތިންނެވެ.
) .84ހ(

ކުރުން

ޓ
ވތުވެދިޔަ އަހަރު ޕާ ީ
ދވަހުގެ ތެރޭގައިޭ ،
ތ ު 45
ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭ ާ
އ
ތއްޔާރުކޮށް ޕާޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަ ި
ރ ރިޕޯޓު ަ
ހިނގިގޮތުގެ އަހަ ީ
ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.

)ށ(
އަހަރީ ރިޕޯޓް
މެންބަރުންނަށް

އަހަރީ ރިޕޯޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާނީ އަމީން ޢާންމުއެވެ.

 .85އަހަރީ ރިޕޯޓު ޕާޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާތާ ގިނަވެގެން  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ
ނތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މެންބަރަކަށްވެސް ބެލޭނެ އި ް

ހާމަކުރުން
ޕާޓީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު

 .86ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ހިންގާ ޤަވާއިދުކަމަށް ބުނެފައި މިވަނީ ،ޕާޓީގެ އަސާސީ
ތން ހެދޭ
ދ އެންމެހާ ޤަވާއިދުތަކަށެވެ .މިގޮ ު
ގތުން ހެ ޭ
ޤަވާއިދުން ބާރު ލިބިދޭ ޮ
ޤަވާއިދުތަކުގައި ،އަސާސީ ޤަވާއިދުން ،ޕާޓީގެ ވަކި ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ހަރަކާތަކަށް
ވސް ހިމެނިދާނެއެވެ .އަދި ،ޕާޓީގެ ހިންގާ
ބާރުލިބިދީގެން ހެދޭ ޤަވާއިދުތައް ެ
މމާއްދާގައި ހިންގާ ޤަވާއިދުކަމަށް މިވާ އެންމެހާ
ޤަވާއިދުކަމަށް ބަޔާންކުރެވޭނީި ،
ނނެވެ.
ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވުމު ް
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.87

)ހ(

ހިންގާ ޤަވާއިދުތައް

ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރެވޭނީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގެ 2/3
އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުން
)ށ(

އަސާސީ

ޤަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހިންގާ

ޤަވާއިދުތަކާއި،

ޓ
ޕާ ީ

ދތައްވެސް،
ކލަވާލާ އިތުރު ހިންގާ ޤަވާއި ު
ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން އެ ު
އިޞްލާޙުކުރެވޭނީ:
 .1ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
 .2މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ  .1ގައި މިހެން އޮތްކަމަށްވިއަސް ،ޕާޓީ
ކައުންސިލްގައި އެވަގުތެއްގައި ތިބި ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދުގެ 2/3
ކށްގެންވެސް ހިންގާ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙު
އަޣްލަބިއްޔަތު މެންބަރުން ފާސް ޮ
ކުރެވޭނެވެ .މިގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުމުން ،ވަގުތުން އެއިޞްލާޙަށް
ވސް ،އެއަށްފަހު އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ
ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ .ނަމަ ެ
ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއްގައި އެއިޞްލާޙާއެކު އެހިންގާ ޤަވާއިދުތަކަށް
އވެ.
ދންވާނެ ެ
މެންބަރުންގެ ރުހުން ހޯ ަ
އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި

 .88އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ޙައްލުކުރާނީ
ޕާޓީގެ ކައުންސިލުންނެވެ.

ޕާޓީގެ ޢާންމު ގޮތްޕެއް

އ
 .89ޕާޓީގެ އެއްވެސް ޢާންމު ގޮތްޕެއް އުވާލެވޭނީ ،އެގޮތްޕެއްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގަ ި
ގ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން
ގ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ލިބި ،ޕާޓީ ެ
ވޯޓެއް ނެގުމަށްފަހުެ 2/3 ،

ނެތްކަމެއް ދިމާވުން
ލން
އުވާ ު

ފާސްވެގެންނެވެ.
ޕާޓީ އުވާލުން

 .90ޕާޓީ އުވާލެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.
ނޓްރީ ގްރޫޕާއި ،ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތާއި،
 .1ޕާޓީގެ ކައުންސިލާއި ،ޕާލަމެ ް
ނ ް
ނ ެހ ު
ައ ް
ނ ޤަރާރެއް
ނ ެގ ޙަރަކާތާއި ،ދީނީ ގޮފީގެ  2/3އަޣްލަބިއްޔަތު ް
ފާސްކޮށް ،ޤައުމީ ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުން.
 .2ޕާޓީ އުވާލުމަށް ،ޝަރުޢީ އަމުރެއް ނެރުން.

ޕާޓީ އުވާލުމުން މުދާ

) .91ހ(

ހަދިޔާ ކުރުން

ޕާޓީ އުވާލެވޭ ޙާލަތެއްގައި ޕާޓީގެ މުދާ ހަދިޔާ ކުރަންވާނީ ،ރާއްޖޭގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށެވެ.

)ށ(

ޢާންމު ޖަލްސާއަކުން ޕާޓީ އުވާލެވޭ ޙާލަތުގައި ޕާޓީގެ މުދާ ހަދިޔާ ކުރާނީ،
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ،ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށެވެ.
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ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޕީ.ޕީ.އެމް (.ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ޖަދުވަލު  .1ޕާޓީގެ ކުލަ
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