ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފިތަކުގެ އުސޫލް

 .1ތަޢާރަފު
.1.1

މި އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޤަވަޢިދުގެ 23
ވަނަ މާއްދާއިން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ހެދޭ ގޮފިތަކުގެ
އުސޫލެވެ .މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ
ގޮފިތަކުގެ އުސޫލު" މިހެންނެވެ.

.1.2

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އުފެދޭ ގޮފިތަކުގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ
ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއެވެ.

 .2ގޮފިތަކުގެ ނަން
.2.1

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހެދޭ ގޮފިތަކަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ނިންމާނީ އެގޮތްޕެއްގެ ފުރަތަމަ
އިންތިޚާބުކުރެވޭ ހިންގާ ކޮމިޓީއިންނެވެ .މިގޮތުން ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ނަމެއް ،މި އުސޫލުގެ
ދަށުން އުފެދޭ ގޮފިތައް އިންތިޚާބު ކުރެވޭތާ ( 07ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޔޫނިއަންގެ
އިދާރާއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ހުށައަޅާ ނަމެއް ވެގެންދާނީ ގޮފީގެ ދާއިމީ
ނަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

.2.2

 2.1ގައި ވާގޮތަށް ނަމެއް ހުށައަޅާއިރު އެނަމެއް ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔާގޮތް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގޮފީގެ

އަދި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

1

ނަން

ކުރުކޮށް

ކިޔާނަމަ،

ކުރުކޮށް

ކިޔާނަންވެސް

.2.3

ގ
 2.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ނަމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ގޮތްޕެއްގެ ނަމެއް ެ
ގޮތުގައި ވެގެންދާނީ އެގޮތްޕެއް ނިސްބަތްވާ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު/ކެމްޕަސްގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް "ގޮފި"
މި ލަފްޒު އިތުރުކޮށްގެނެވެ.

.2.4

 2.1އަދި  2.3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދާއިމީ ނަމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެނަމެއް
ބަދަލުކުރެވޭނީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ  5މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ،ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއަށް ހުށައަޅައި،
ޔޫނިއަންގެ މަދުވެގެން  6މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

.3

ގޮފިތައް އުފެއްދުން
.3.1

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގޮފިތައް އުފެއްދޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކާއި،
ސެންޓަރުތަކުގެ އިތުރުން ކެމްޕަސްތަކުގައިއެވެ.

 .4ގޮފިތަކުގެ މަޤުޞަދު
.4.1

ގޮފިތަކުގެ މަޤުޞަދަކީ ގޮފިތައް އުފެދޭ ފެކަލްޓީތަކާއި ،ކެމްޕަސްތަކާއި އަދި ސެންޓަރުތަކުގައި
ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މަސްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމާއި،
އ
އުޚުއްވަތްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި ،ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ މަޤްޞަދުތަކާ ި
އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤުޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ.
މި މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
(ހ) ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ޙިމާޔަތްކުރުން.
(ށ) ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި ،ޑިމޮކްރަސީއާއި ވަޠަނިއްޔަތުގެ
ރޫޙް އުފެއްދުމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުން.
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(ނ) ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތައް ހިންގާނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.
އެފަދަ ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި ،ފަންނީ އަދަބީ ޙަރަކާތްތައް
ހިންގުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
(ރ) ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަލަށް ގުޅޭ ކުދިންނަށް ފުރަތަމަ ދުވަސްވަރު ދިމާވާ ދަތިތަކާއި
މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން.
(ބ)

ޔުނިވަރސިޓީ

ތެރޭގައާއި

ޔުނިވަރސިޓީން

ބޭރުގައި

އެ

ގޮތްޕެއް

އުފެދޭ

ފެކަލްޓީ/ކެމްޕަސް/ސެންޓަރ އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ތަމްޞީލުކުރުން.
(ޅ)

ޔުނިވަރސިޓީގެ

ދަރިވަރުންނަށާއި

އެހެނިހެން

ފަރާތްތަކަށް

އެހީތެރިވުމާއި

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

.4.2

ދަރިވަރުންގެ

ޔޫނިއަންގެ

މައިގަނޑު

މަޤްޞަދުތަކާއި

ގޮފިތަކުގެ

ދތައް
މަޤްޞަ ު

ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މިޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން އެހެނިހެން
ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން.

 .5ގޮފިތަކުގެ މެންބަރުން
.5.1

ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފިތަކުގެ މެންބަރުންނަކީ މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ގޮފިތައް އުފެދޭ
ފެކަލްޓީތަކުގައި ،ނުވަތަ ސެންޓަރުތަކުގައި ،ނުވަތަ ކެމްޕަސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ
ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ދަރިވަރުންނެވެ.

.5.2

ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ މެންބަރުކަމުން އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ވަކިވެއްޖެނަމަ ،ގޮފިތަކުގެ
މެންބަރުކަމުންވެސް ވަކިވާނެއެވެ.
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 .6ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމެޓީ
.6.1

ދހައެއް) ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ
ގޮފިތައް ހިންގުމަށްޓަކައި މި އުސޫލުގެ ި ( 10
ކޮމެޓީއެއް އިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ.

.6.2

ގޮފިތަކުގެ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަކީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ.

.6.3

ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ތިރީގައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ) ރައީސް
(ށ) ނައިބު ރައީސް (އިތުރު ޙަރަކާތް)
(ނ) ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ)
(ރ) ސެކްރެޓަރީ
(ބ) މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ
(ޅ) ޚަޒާންދާރު

.6.4

ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަކީ ގޮފިތަކުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޢާންމު އިންތިޚާބެއްގެ ވޯޓުލުމަކުން
ހޮވާ ކޮމެޓީއެކެވެ.

.6.5

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތައް
(ހ)

ހރާއްޖޭގެ
ދިވެ ި

ޤައުމީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ

ދަރިވަރުންގެ

ޔޫނިއަންގެ

މެންބަރެއްކަމުގައިވުން.
(ށ) ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަންކުރެވޭ އެއްވެސް
މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކަމުގައި ނުވުން.
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އ
(ނ) އިންތިޚާބު ބާއްވާ ސެމެސްޓަރގައި ކޯހުގެ ކިޔެވުން ނިމޭ ދަރިވަރަކު ކަމުގަ ި
ނުވުން.

.6.6

ސ
ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއްގެ ކިޔެވުން ފެށޭތާ ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަ ް
ތެރޭގައި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

.6.7

މިއުސޫލުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި ތަފާތުގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު ހިންގާކޮމެޓީގެ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ) ގޮފިތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
(ށ) ގޮފިތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުން.
(ނ) ދަރިވަރުން ޔޫނިއަންއާއި ގޮފިތަކުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން އެހެނިހެން
ކުލަބް/ޖަމިއްޔާ/ޔޫނިއަން/ގޮފިތަކާއެކު ގުޅުން އުފެއްދުން.
(ރ) ޔުނިވަރސިޓީއާ މުޖުތަމަޢުގައި ދަރިވަރުން ތަމްޞީލުކުރުން.
(ބ) ގޮފިތަކުން ހިންގުމަށް ނިންމާ ޙަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާގެ
ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމާއި ،ރިޕޯޓް ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށައެޅުމާއި
އަދި އެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއިން ދޭ ފައިސާއަށް ޒިންމާވުން.
(ޅ) ގޮފިތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައަޅައި ހިންގުން.
(ކ) ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއާއި ގޮފިތަކުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން.
(އ) ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި އެކަންކަން ގެންދާނެގޮތް ކަނޑައެޅުން.
(ވ) އަސާސީ ޤަވައިދުގައި ބުނެފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.
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 .7ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
.7.1

ރައީސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
(ހ) ގޮފި ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާއާއި ހަވާލުވުން.
(ށ) ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އެންމެހާ މަޤްޞަދުތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުންގެ
ޔޫނިއަންއަށް އެއްބާރުލުންދިނުން.
(ނ) ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ހިންގާކޮމެޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާޞިލްކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން.
(ރ) ގޮފީގެ އެންމެހާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއަށާއި ގޮފީގެ ހިންގާ
ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
(ބ) ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.
(ޅ) ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އެހެނިހެން މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރޭތޯ
ބެލުމާއި ،ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ޒިންމާދާރުކުރުވުން.
(ކ) ދަރިވަރުންގެ މަސްލަޙަތުތައް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކާއި ކަންކަން ދަރިވަރުންގެ
ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
އ
(އ) ގޮފީގެ ފަރާތުން ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ލަފައެ ް
ބޭނުންވާކަމަށް ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި ޙާލަތެއްގައި ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ
ލަފާހޯދުން.
(ވ) ގޮފިތަކުން ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ
ކޮމެޓީއާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

6

.7.2

ނައިބު ރައީސް (އިތުރު ޙަރަކާތް) ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
(ހ) ގޮފީގެ ރައީސް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ވަގުތީ ގޮތުން ގޮފީގެ
ހިންގުމާ ހަވާލުވުން.
(ށ) ރައީސް ހަވާލުކުރާ އެހެނިހެން ކަންކަން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކުރުން.
(ނ) ގޮފީގެ ފަރާތުން ހިންގޭ އަދި ބައިވެރިވާ ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ހިންގާ
ކޮމެޓީން ހަމަޖައްސާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އެކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.

.7.3

ނައިބު ރައީސް (ޢިލްމީ) ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
ގ
(ހ) ގޮފީގެ ރައީސް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ރައީސްގެ ލަފާގެމަތިން ވަގުތީގޮތުން ގޮފީ ެ
ހިންގުމާއި ހަވާލުވުން.
(ށ) ރައީސް ހަވާލުކުރާ އެހެނިހެން ކަންކަން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކުރުން.
(ނ) ގޮފީގެ ފަރާތުން ހިންގޭ އަދި ބައިވެރިވާ ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ހިންގާ
ކޮމެޓީން ހަމަޖައްސާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އެކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.

.7.4ސެކްރެޓަރީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
(ހ) ގޮފީގެ އެކިއެކި ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
(ށ) ގޮފީގެ ފައިސާއާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ހުރިހާކަމެއްގެ އިދާރީ
މަސައްކަތްކުރުން.
(ނ) ގޮފީގެ ފައިސާއާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް
ބެލެހެއްޓުމާއި ރައްކައުތެރިކުރުން.
(ރ) ހިންގާ ކޮމެޓީން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން.
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(ބ) ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުނުވާ
މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސް ފޮނުވުން.
(ޅ) ގޮފިތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އިދާރީގޮތުން ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް
ކޮށްދިނުން.
(ކ) ރައީސް ހަވާލުކުރާ އެހެނިހެން ކަންކަން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކުރުން.
(އ) ގޮފީގެ ފަރާތުން ހިންގޭ އަދި ބައިވެރިވާ ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ހިންގާ
ކޮމެޓީން ހަމަޖައްސާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އެކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.

.7.5

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
(ހ) ގޮފިން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ޔޫނިއަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން.
(ށ) ގޮފީގެ ހަރަކާތްތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ގެނެސްދެވޭނެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން.
(ނ) ގޮފީގެ ހަރަކާތްތައް އިޝްތިހާރުކުރުން.
(ރ) ރައީސް ހަވާލުކުރާ އެހެނިހެން ކަންކަން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކުރުން.
(ބ) ގޮފީގެ ފަރާތުން ހިންގޭ އަދި ބައިވެރިވާ ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ހިންގާ
ކޮމެޓީން ހަމަޖައްސާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އެކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.

.7.6

ޚަޒާންދާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
(ހ) ފައިސާގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ފޮތް ބެލެހެއްޓުމާއި އެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ގޮތްޕަށް
ހއްޓުމާއި
ލިބޭ ފައިސާއާއި ،ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ގޮފިން ހިނގާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ބެލެ ެ
ރައްކައުތެރިކުރުން.
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(ށ) ޔޫނިއަންގެ ގޮފިތަކަށް ފައިސާ ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޮނުވަންޖެހޭ
ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
(ނ) ޚަޒާންދާރުގެ މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ
އަދި ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
ލ ނިންމާ،
(ރ) ދައުރު ހަމަވެ ،އައު ދައުރަކަށް ހޮވޭ ޚަޒާންދާރަކާއި ފައިސާގެ ތަފްޞީ ް
ބާކީހުރި ފައިސާ ހަމައަށް ހަވާލުކުރުން.
(ބ) ރައީސް ހަވާލުކުރާ އެހެނިހެން ކަންކަން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކުރުން.
ރތުން ހިންގޭ އަދި ބައިވެރިވާ ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ހިންގާ
(ޅ) ގޮފީގެ ފަ ާ
ކޮމެޓީން ހަމަޖައްސާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އެކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.

 .8ކެމްޕަސް ގޮފިތައް
(ހ) އަތޮޅު ކެމްޕަސްތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ގޮފިތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒު
ކޮށްގެންނެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،މި އުސޫލުގެ އެހެނިހެން
މާއްދާތައް ކެމްޕަސްތަކުގެ ގޮފިތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

 .9ގޮފީގެ އާމްދަނީއާއި މުދާ
.9.1

އ
ގޮފިތަކުގެ ފައިސާއާއި މުދާ ބޭނުންކުރަންވާނީ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤުޞަދުތަ ް
ހާސިލްކުރުމަށެވެ.

.9.2

ށ
ގޮފީގެ މެންބަރުންނާއި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަށް ގޮފިތަކުގެ ފައިސާގެ މައްޗަ ް
މިލްކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ހައްޤެއް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.
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.9.3

ގޮފިތަކުގެ

ފައިސާއާއި

ބެހޭ

ކަންކަން

ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ

ދަރިވަރުންގެ

ޔޫނިއަންގެ

ހިންގާކޮމެޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮފިތަކަށް ފައިސާދިނުމުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

.9.4

ގޮފިތައް އުވާލައިފިނަމަ ،ހުރި މުދަލަކާއި ފައިސާއެއް ހަދިޔާކުރާނީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއަށެވެ.

 .10ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތާއި ވަކިކުރެވޭގޮތް
.10.1

ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތް
(ހ) އިންތިޚާބުގައި ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ.
(ށ) އިންތިޚާބުގައި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި
މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ކެންޕޭން ކުރުމަށްޓަކައި
ކެނޑިޑޭޓް ކަންބަރު އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި
ހގެ މުއްދަތެއް ،ތާޢީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް
މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަ ު
ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
(ނ) އެއްވެސް މަޤާމަކަށް ( 1އެކެއް) ކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލައިފިނަމަ ،ކުރިމަތިލި
ކެނޑިޑޭޓެއް އެމަޤާމަށް ހޮވުނުކަން އިޢުލާންކުރަން ވާނެއެވެ.

.10.2

ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވާނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ.
(ހ) މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން.
(ށ) މި އުޞޫލުގެ 6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުތެއް
ފުރިހަމަނުވުން.
(ނ) ޔޫނިއަންގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން އިސްތިއުފާ ހުށައެޅުން.
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(ރ) ޖަލްސާއަށް ކިޔާފައި އޮތުމާއެކުވެސް އެންގުމަކާނުލާ ވިދިވިދިގެން ( 3ތިނެއް)
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ކޮމެޓީއިން އެމެންބަރެއް ވަކިވާނެއެވެ.
އޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާކަމަށް ހިންގާކޮމެޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން
(ބ) މަސްޢޫލި ް
ނިންމައި ،ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމުން.
(ޅ) އެއްވެސް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީއިން ސަސްޕެންޑުކުރުން.

.10.3

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކު ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ ،ވަކިވި
މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި އަލުން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރާނީއެވެ .މިގޮތަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ
މެންބަރުންގެ ދައުރު ،އެއިރަކު އެހޮވޭ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދައުރު ނިމޭއިރަކުން ހަމަވާނެއެވެ.

.10.4

 10.2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބަކާހުރެ ،ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން
މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ،އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހުސްވި މަޤާމަކަށް އަލުން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު
ކުރަންވާނެއެވެ.

.10.5

އިންތިޚާބު ކޮމެޓީ
(ހ) އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާކަމެއް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ
ކޮމެޓީއިން އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

11

 .11ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ
.11.1

ގޮފިތަކުގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ ސެމެސްޓަރއަކު މަދުވެގެން ( 02ދޭއް) ފަހަރު ބާއްވަން
ވާނެއެވެ.

.11.2

ހިންގާކޮމެޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެ .ރައީސް ހާޟިރުނުވާ ޙާލަތުގައި ރިޔާސަތު
ބަލަހައްޓާނީ ރައީސްގެ ލަފާގެމަތިން ނައިބު ރައީސެކެވެ.

.11.3

ހިންގާ ކޮމެޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓަރީއެވެ.

.11.4

އ
ހިންގާކޮމެޓީގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެވެސް ޔައުމިއްޔާ ،ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ ޖަލްސާއެއްގަ ި
ފާސްކޮށް އެޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވި ހުރިހާމެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

.11.5

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަކަށް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ( 4ހަތަރެއް) މެންބަރުންނަށް،
ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

.11.6

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ( 2ދޭއް) ބައިކުޅަ ( 1އެކެއް)
ބައި އަދަދަށްވުރެ ( 1އެކެއް) މެންބަރު އިތުރު އަދަދެވެ.

 .12ގޮފިތައް/ގޮތްޕެއް އުވާލުން
.12.1

ޔޫނިއަން އުވިއްޖެނަމަ ގޮފިތައްވެސް އުވުނީއެވެ.

.12.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީއަކަށް ނުވަތަ ކެމްޕަހަކަށް ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ
އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ،އެތަނެއްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ގޮތްޕަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ
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ގޮތެއްނިންމާނީ

ޔޫނިއަންގެ

ހިންގާކޮމެޓީއަށް

ހުށައަޅައި

ހިންގާކޮމެޓީގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުން

ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

.12.3

ގޮތްޕެއް ހަރަކާތްތެރިނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެގޮތްޕެއްގެ ހިންގާކޮމެޓީ އުވާލައި ،އާ
ހިންގާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރު ޔޫނިއަންގެ ހިންގާކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިގޮތުން ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އުވާލެވޭނީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށައަޅައި
އެކަން ހިންގާކޮމެޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

.12.4

ގ  6.7ގައި
ގޮތްޕެއްގެ ހިންގާކޮމެޓީ ހަރަކާތްތެރިނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅޭނީ މި އުސޫލު ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިންގާކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާނުކުރާކަމުގައިވާނަމައެވެ.

 .13ހިންގާ އުޞޫލަށް ބަދަލުގެނައުން
.13.1

ށ
މި އުސޫލަށް އުނި އިތުރުކޮށް ނުވަތަ ބަދަލު ގެންނާނީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަ ް
ހުށައަޅައި އެކަން ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

 .14ގޮފިތަކުގެ ދަރަނި
.14.1

ގޮފިތަކުގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނެގޭނީ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއަކަށް
ހުށައަޅައި ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

 .15މި އުޞޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަން
.15.1

މި އުޞޫލުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ
ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
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