ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ
ޤަވާއިދު
.1

ޔޫނިއަންގެ ނަން:

1.1

މި ޔޫނިއަންގެ ނަމަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން" އެވެ .އިގިރޭސިބަހުން ކިޔާނީ
” “The Maldives National University Students’ Unionއެވެ.

1.2

ޔ (MNUSU) .އެވެ.
މި ޔޫނިއަންގެ ނަން ކުރުކޮށް ކިޔާނީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސްޫ .

.2

ޔޫނިއަންގެ އިދާރާ

2.1

މި ޔޫނިއަންގެ އިދާރާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒީ އިދާރާއެވެ.

.3

ޔޫނިއަންގެ މަޤްޞަދު

3.1

މި ޔޫނިއަންގެ މަޤްޞަދަކީ ދަރިވަރުންގެ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،މަސްލަހަތު ކުރިއެރުވުމާއި،
އުޚްވަތްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ.
މި މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
ނ.
)ހ( ދަރިވަރުންގެ ތަޢްލީމީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ،ހިމާޔަތްކުރު ް
)ށ( ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިސްލާމީރޫޙް އާލާކުރުމާއި ޑިމޮކްރެސީއާއި ވަޠަނިއްޔަތުގެ ރޫޙް އުފެއްދުމާއި އެކުވެރިކަން
އާލާކުރުން.
)ނ( ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާއީ ގުޅުންތައް ހިންގާނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން .އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރޭގައި
އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި ފަންނީ އަދަބީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
)ރ( ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަލަށް ގުޅޭ ކުދިންނަށް ،ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތެރެއިން އަންނަ ކުދިންނަށް ފުރަތަމަ ދުވަސްވަރު
ދިމާވާ ދަތިތަކާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން.
)ބ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައާއި ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރުން.
)ޅ( ދަރިވަރުންނަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
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3.9

ދަރިވަރުންގެ ކުލަބްތަކާއި އެހެނިހެން ޖަމާޢަތްތައް އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުން.

 3.10މި ޔޫނިއަންގެ މަޤްޞަދު ޙާ ި
ސލުކުރުމަށްޓަކައި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް
ހިންގުން.
ދތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި މި ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ
 3.11މީގެ އިތުރުންވެސް ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ މައިގަޑު މަޤްސަ ު
ކޮމިޓީއިން ކަޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.

.4

ޔޫނިއަންގެ އާމްދަނީއާއި މުދާ

4.1

މި ޔޫނިއަންގެ އާމްދަނީއާއި މުދަލަކީ ޔޫނިއަންގެ މެންބަރުންނާއި ،ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ
އެއްޗެއްނޫނެވެ .މި ޔޫނިއަންގެ ފައިސާ އާއި މުދާ ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށެވެ.

4.2

ޔޫނިއަންގެ މެންބަރުންނާއި ޔޫނިއަންގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ޔޫނިއަންގެ މުއައްސިސުންނަށް ޔޫނިއަންގެ
މުދަލާއި ފައިސާގެ މައްޗަށް މިލްކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ހައްޤެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

4.3

މި ޔޫނިއަ ް
ނގެ ފައިސާ ހުންނަންވާނީ މި ޔޫނިއަންގެ ނަމުގައެވެ.

4.4

މި ޔޫނިއަންގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ މުއާމަލާތްތައް ބަލަހައްޓާނީ ހިންގާކޮމިޓީން ކަ ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޚަޒާންދާރެވެ.
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ކިޔެވުން ނިމުމުގެކުރިން،ޔޫނިއަންއަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ
ތަފްސީލުތައް ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ހިންގާކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

4.5

މި ޔޫނިއަން އުވާލައިފިނަމަ ދަރަނި ދެއްކުމަށްފަހު ،ހުރި މުދަލަކާއި ފައިސާއެއް ހަދިޔާ ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ޔުނިވަރސިޓީއަށެވެ.

4.6

ސބަބުން މި ޔޫނިއަން އުވިއްޖެނަމަ ،ދަރަނިތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްފަހު ޔޫނިއަންގެ
ޔުނިވަރސިޓީ ހުއްޓާލުމުގެ ަ
މިލްކުގައި އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރިނަމަ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން
މސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ޤަބޫލްކުރާ ޚައިރާތު ފަންޑަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ހިލޭސާބަހަށް ަ
މިގޮތުން މިތަކެތި ބަދަލުކުރާނެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ފަންޑެއް ކަނޑައަޅާނީ ޔޫނިއަން އުވާލުމަށް ބާއްވާ
ޖަލްސާގައެވެ .މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ޔޫނިއަންގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހުރިނަމަ،
ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 -5މެމްބަރަކަށް ވެވޭގޮތް:
5.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މި ޔޫނިއަންގެ
މެމްބަރަކަށްވާން ބޭނުން ނޫންކަމަށް ،އެކަމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން މި ޔޫނިއަންއަށް އަންގާފައިވާ ދަރިވަރުން
ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ދަރިވަރުން މި ޔޫނިއަންގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ.
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 -6މެންބަރަކަށް ވަކިވެވޭގޮތާއި ،މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭގޮތް
6.1

ދަރިވަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނީ-:
)ހ( އިސްތިއުފާގެ ސިޓީއެއް ދަރިވަރަކު ،ސެކްރެޓަރީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
އނާ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޯހުން ވަކިވުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން އޭނާ ވަކިކުރުމުންނެވެ.
)ށ( މެންބަރަކު ޭ
)ރ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެން ޔުނިވަރސިޓީން ދަރިވަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފިނަމަ ،އެ
ސަސްޕެންޝަންއެއްގެ މުއްދަތަށް އެދަރިވަރު މި ޔޫނިއަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަގުތީގޮތުން ވަކިވާނެއެވެ .އަދި
މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޔޫނިއަންގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ.

6.2

ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭ މެންބަރު ،ޔޫނިއަން އަށް ނުވަތަ ޔޫނިއަންއިން އެފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް
ފައިސާއެއް ނުވަތަ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސް ޫ
އލިއްޔަތެއްވާނަމަ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާގޮތުގެ މަތިން ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.

.7

މެމްބަރުންގެ ޙައްޤުތައް:

7.1

މި ޤަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކުން ހުރަސް ނާޅާހާ ހިނދަކު ތިރީގައިވާ ޙައްޤުތައް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ލވޭ ހިނދު އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުން ނުވަތަ އެމަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތެއް އެނގިފައި
)ހ( ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާ ެ
އޮތުން.
)ށ( ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެވޭ ސަބަބު އެނގުން.
)ނ( ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން.
)ރ( ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ތަކަށް ޙާޟިރުވެ ،ވާހަކަދައްކައި ،ވޯޓުދެވުން.
ވ އިންތިޚާބު ތަކުގައި ވޯޓުދެވުން.
)ޅ( މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާއިމު ކުރެވޭ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއް ާ
)ކ( އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވުމާއި އައްޔަންވެވުން.
)އ( ހިންގާކޮމިޓީއާއި އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވެވި ވާހަކަދެކެވުން.
)ވ( ރިޔާސަތުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އެކިއެކި ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގެ
ކޮޕީ ބެލޭނެ ފުރުޞަތު އޮތުން.

.8

މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ:

8.1

މި ޔޫނިއަންގެ ސެކްރެޓަރީ ،މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .މިރަޖިސްޓަރީގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި،
ދަރިވަރުގެ ސްޓޫޑަންޓް އައިޑީ ނަންބަރާއި ،ދަރިވަރުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްނަމަ އީ.މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފޯނު
ނަމްބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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.9

ޗަންދާ

 9.1މި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް 50
މގޮތުން ނެގޭ ފީއަކީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ،ސެމިސްޓަރއަކު އެއްފަހަރު
)ފަންސާސް(ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެި .
ނެގޭ ފީއެކެވެ.
 9.2ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ މަތީ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓުލިބި ،އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ
ރުހުން ވެސް ލިބުމަށްފަހު ،މެންބަރުކަމުގެ ފީއަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ފީ ކަނޑައެޅި ،ފީ ނަގާއިރު،
ފާއިތުވި ދުވަސް ތަކަކަށް ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.

 .10ޔޫނިއަން ހިންގުމަށާއި ،ޔޫނިއަންގެ ޚަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާހޯދާނެ ގޮތް:
)ހ( މެންބަރުން އަތުން ޗަންދާ ނަގައިގެން.
)ށ( އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާއިން.
)ނ( ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ފައިސާހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން ހޯދާ އާމްދަނީއިން.

 .11ހިންގާކޮމިޓީ:
 11.1ހިންގާ ކޮމިޓީއަކީ މި ޔޫނިއަންގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ހޮވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ .ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކެވެ.
)ހ(  01ރައީސް
)ށ(  03ނައިބު ރައީސުން )އިތުރު ހަރަކާތް ،ޢިލްމީ އަދި ގޮފިތައް(
)ނ(  01ސެކެރެޓަރީ
)ރ(  01އެސިސްޓެންޓް ސެކެރެޓަރީ
)ބ(  01ޚަޒާންދާރު
)ޅ(  01މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ
 11.2ހިންގާކޮމިޓީއަކީ މި ޔޫނިއަންގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އާއްމުއިންތިޚާބެއްގެ ސިއްރު ވޯޓުލުމަކުން ހޮވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
 11.3ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތައް
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)ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން.
)ށ( ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަންކުރެވޭ އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ ދަރިވަރަކު
ކަމުގައި ނުވުން.
ދށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ނުވަތަ
)ނ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ަ
އައްޔަން ކުރެވޭ އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކަމުގައި ނުވުން.
)ރ( ކުރިމަތިލާ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މުއްދަތުގައި ގްރެޖުއޭޓްވާ މެންބަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.
 11.4ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ )1އެކެއް( އަހަރު ދުވަހެވެ .ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއްގެ ފަހު ސިމެސްޓަރ ބަންދުގެ ކުރިން
އައު ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި މަޤާމުތައް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ) .ފުރަތަމަ ހޮވޭ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ އެ ކޮމިޓީ ހޮވޭ
ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ އެއްއަހަރު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ފަހު ސިމެސްޓަރ ބަންދާއި
ހަމައަށެވެ(.
 11.5ކޮންމެ ދައުރެއްނިމި އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވެންދެން ކުރީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ދެމިއޮންނާނެއެވެ.
 11.6މިޤަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި ތަފާތުގޮތަކަށް ބަޔާން ނުކުރާހާ ހިނދަކު ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)ހ( މި ޔޫނިއަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
ތތައް ވިލަރެސް ކުރުން.
)ށ( މި ޔޫނިއަންގެ ޙަރަކާ ް
)ނ( މި ޔޫނިއަންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެހެނިހެން ކްލަބް/ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތް/ޔޫނިއަންތަކާއެކު
ގުޅުން އުފެއްދުން.
ޢގައި ދަރިވަރުން ތަމްޘީލު ކުރުން.
)ރ( ޔުނިވަރސިޓީއާއި މުޖުތަމަ ު
)ބ( މި ޔޫނިއަންގެ ބަޖެޓް އެކަށައަޅައި ،ލިބޭ ފައިސާއަށް ޒިންމާވުން.
ސޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައަޅައި ހިންގުން.
)ޅ( މި ޔޫނިއަންގެ ި
)ކ( މި ޔޫނިއަންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫންތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުތަކުގެ
ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން.
)އ( ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާނެ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި އެކަންކަން ގެންދާނެގޮތް ކަނޑައެޅުން.
)ވ( މި ޔޫނިއަންގައި އޮންނާނެ ކޮމިޓީތަކާއި ގޮފިތަކުން ކުރާނެ މި ޤަވާޢިދުގެ ތެރޭގައިވާ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން.
ދގައި ބުނެފައިވާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.
)މ( އަސާސީ ޤަވާޢި ު

Page 5

 11.7މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވެވިދާނެއެވެ.
މި ގޮތަށް ހާޒިރުވެވޭނީ ދުރާލާ ހިންގާކޮމިޓީއަށް އެންގުމަށްފަހު ނުވަތަ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ދައުވަތު އެރުވުމުންނެވެ.
ނަމަވެސް މިފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލާރ
)ށ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލާރ
)ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންކަމާ ހަވާލުވެހުރި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ
ނގެ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން ނުވަތަ އެމީހުން އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް.
)ރ( މި ޔޫނިއަ ް
)ބ( މި ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ކަމުން އެންމެ ފަހުން ވަކިވި ރައީސް ،އެއް އަހަރުވަންދެން.
-12ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:
 12.1ރައީސް
ހ -ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަފްލާތަކާއި އެހެންކަންތައްތަކުގައި ދަރިވަރުން ތަމްޘީލު ކުރުން.
ށ .އެންމެހައި ޙާލަތްތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމާއި އެންމެހައި
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން.
ނ -މި ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
ގ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.
ރ -ހިންގާކޮމިޓީ ެ
ބ -ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެހުރި އިސްވެރިއަކާ ޤަވާއިދުން މަޝްވަރާ ކުރުން.
ޅ -ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޔޫނިއަން ހިންގުން.
ކ -މި ޔޫނިއަންގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުން.
ނ ހުރި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ދަރިވަރުންގެ މަޝްވަރާއަށް
އ -ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ މަސްލަހަތާ ގުޅު ް
ވަގުތު ހޯދައި ދިނުން.
ވ -މިޤަވާއިދުގައި ބުނާ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން.
 12.2ނައިބު ރައީސް )އިތުރު ހަރަކާތް(
ލ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ހ .މި ޔޫނިއަންގެ މަޤްސަދު ހާސި ް
ށ .މި ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.
ނ .މެންބަރުންގެ ހުނަރުވެރި ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކުރުމަށް އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުން.
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ނ .މެންބަރުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ރާވާ ކަންތައްތަކުގައި އިސްވެ އުޅުން.
ރ .މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމާއި އެކަން ކަމުގައި އިސްވެއުޅުން.
 12.3ނައިބު ރައީސް )އިލްމީ(
ލކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ހ .މި ޔޫނިއަންގެ މަޤްސަދު ޚާސި ް
ށ .މި ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.
ނ .އިލްމީ ބަހުސާއި ތަޤުރީރު ފަދަ ކަންތައް އިންތިޒާމް ކުރުން.
ރ .އިލްމީ ު
މބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު މެންބަރުންނަށް ހޯދަދިނުމުގައި އިސްވެ
މަސައްކަތްކުރުން.
ބ .ތައުލީމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުން.
ޅ .މެންބަރުންގެ އިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރެވޭނޭ އެންމެހާކަންތައްތައްރާވާ ހިންގުން.
 12.4ނައިބު ރައީސް )ގޮފިތައް(
ހ .މި ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.
ށ .ގޮފިތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދު ހަދައި ގެންނަޖެހޭ އިސްލާހުތައްގެނެސް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅުން.
ނ .ގޮފިތަކަށް ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހޯދައިދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން.
ރ .ގޮފިތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބ .ގޮފިތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައްފަހި
ކޮށްދިނުން.
ޅ .ގޮފިތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
ކ .ގޮފިތައް އުފެއްދުމާއި އުވާލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 12.5ސެކެރެޓަރީ
ހ -މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.
ށ -އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ު
ހރިހާ ކަމެއް ކުރުން.
ނ -މެންބަރުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓުތައް ހަމަޖައްސައި އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.
އމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން.
ރ -ޢާ ް
ބ -ޢާއްމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުން.
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ޅ -ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާއިގުޅޭ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
ކ -މި ޔޫނިއަންގެ އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން.
އ -ޔޫނިއަންގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ އެންމެ ފަހުގެ ކޮޕީ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް
ހަމަޖެއްސުން.
ވ -ޚަޒާންދާރުގެ އަތުން ފައިސާއާބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދައި ،ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ލިބޭނޭ ގޮތް
ހަމަޖެއްސުން.
ހން ގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައިނެތްހާ ހިނދަކު ،މި ޔޫނިއަންއިން ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ
މ -ޤަވާޢިދުގައި އެ ެ
ލިޔެކިޔުންތަކެއް ޝާއިޢު ކުރުން.
ދގައި ބުނާ ނުވަތަ ހިންގާކޮމީޓީން ކަނޑައަޅާ މިފަދަ އެހެނިހެން ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން.
ފ -އަސާސީ ޤަވާޢި ު
ދ -ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.
 12.6އެސިސްޓެންޓް ސެކެރެޓަރީ
ހ -ސެކެރެޓަރީ ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.
ށ -ސެކެރެޓަރީއަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޢާއްމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ސެކެރެޓަރީއާ
ހަވާލުކުރުން.
ރކަން
ނ -މެންބަރުންގެ ޞައްޙަ ރެކޯޑުތައް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސެކެރެޓަރީއަށް އެހީތެ ި
ފޯރުކޮށްދިނުން.
ރ -އިންތިޙާބުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ސެކެރެޓަރީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ދގައި ބުނާ ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ މިފަދަ އެހެނިހެން ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން.
ބ -އަސާސީ ޤަވާޢި ު
ރއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ޅ -ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ސެކެރެޓަ ީ
 12.7ހަޒާންދާރު
ހ -މި ޔޫނިއަންއަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ލިބިގަތުމާއި ހޯދުމާއި މި ޔޫނިއަންއިން ހުއްދަދީފައިވާ
ކަންތައްތަކަ ް
ށ ފައިސާ ދިނުން.
ށ -ފައިސާގެ ކަންތައްތަކާބެހާ ޞައްޙަ އެކައުންޓުތަކާއި ފޮތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މި ޔޫނިއަންގެ ޙަރަކާތްތަކާ
ގުޅިގެން ހިންގާ ފައިސާގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ބެލެހެއްޓުން.
ނ -ކުރިޔަށް އޮތްއަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު އެކަށައެޅުން.
ބފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް
ރ -ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ކިޔެވުން ނިމުމުގެ ކުރިން ލި ި
ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން.
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 12.8މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ
ހ .ހިންގާކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަން މެންބަރުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ށ .މި ޔޫނިއަންގެ މެންބަރުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމް ބަރާބަރަށް ބެލެހެއްޓުން.
ނ .މި ޔޫނިއަންގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މީޑިއާގައި ޔޫނިއަންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.
ހމައަށް އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި އިސްވެއުޅުން.
ރ .މި ޔޫނިއަންއިން ހަރަކާތްތައް ވީ އެންމެ ފުރި ަ
ބ .މި ޔޫނިއަންއިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މެންބަރުންނަށް ވީހާވެސް އަވަސް އަދި ފަސޭހަގޮތަކަށް
ފޯރު ޮ
ކށްދިނުން.
ކ .މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްހާހިދަކު ،މި ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންނާ ގުޅުން
ގާއިމްކުރާ ފަރާތެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުން.

.13

ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތާއި ވަކިކުރެވޭގޮތް:

 13.1ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތް
)ހ( ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރެވޭނީ ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއްގެ ފަހު ސެމެސްޓަރގެ )8އަށެއް(ވަނަ ހަފްތާއާއި
)15ފަނަރަ(ވަނަ ހަފްތާއާއި ދެމެދު އެވެ.
)ށ( އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެކަމަށްޓަކައި ޔޫނިއަންގެ ހިންގާކޮމިޓީން ކަޑައަޅާ
ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
)ނ( ޔޫނިއަންގެ އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.
އ ބަލަހައްޓާ ޑެޕިއުޓީ
އަދި މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް އެދި ޔޫނިއަންގެ ހިންގާކޮމިޓީން ދަރިވަރުންގެ ކަންތަ ް
ވައިސްޗާންސެލަރ އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ރ( އިންތިޚާބުގައި ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ.
)ބ( އިންތިޚާބުގައި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި  10ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ކެންޕޭން ކުރުމަށްޓަކައި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރު ބަންދު
ދުވަސް ނުހިމަނައި  10ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ތާއިދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ތލާފައިނުވާނަމަ ،ކުރިމަތިލި ކެނޑިޑޭޓު ވޯޓަކާއި
)ޅ( އެއްވެސް މަޤާމަކަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނައިން ކުރިމަ ި
ނުލާ ހޮވުނީ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
 13.2ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ.
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)ހ( މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން.
)ށ( މިގަވާއިދުގެ  11.3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ފުރިހަމަނުވުން.
ނ އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުން.
)ނ( ޔޫނިއަންގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމު ް
)ރ( ޖަލްސާއަށް ކިޔާފައި އޮތުމާއެކުވެސް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އެންގުމަކާ ނުލައި ވިދިވިދިގެން ) 3ތިނެއް( ޖަލްސާއަށް
ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ކޮމިޓީން އެމެންބަރަކު ވަކިވާނެއެވެ.
)ބ( މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާކަމަށް ހިންގާ ކޮމީޓީގެއަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމުން.
)ޅ( އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީން ސަސްޕެންޑް ކުރުން.
)ކ( ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ ،ވަކިވި މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި
އަލުން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރާނީއެވެ .މިގޮތަށް އިންތިހާބުކުރެވޭ މެންބަރުގެ ދައުރު ،އެ އިރަކު އެހޮވޭ
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ނިމޭއިރަކުން ހަމަވާނެއެވެ.

.14

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ

 14.1ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ސެމިސްޓަރއަކު މަދުވެގެން  02ފަހަރު ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
 14.2ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެ .ރައީސް ހާޒިރުނުވާ ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު
ބަލަހައްޓާނީ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ނައިބު ރައީސެކެވެ .ރައީސަށް ލަފާނުދެވޭ ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ
ނައިބު ރައީސަކު ކަނޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ .ނައިބު ރައީސަކު ހާޒިރު ނުވާ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު
ބަލަހައްޓާނީ އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރެކެވެ.
 14.3ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީ ސެކެރެޓަރީއެވެ .ސެކެރެޓަރީއަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ
ހާލަތްތަކުގައި އެސިސްޓެންޓް ސެކެރެޓަރީއެވެ .އެސިސްޓެންޓް ސެކެރެޓަރީ ހާޒިރު ނުވާނަމަ ޔައުމިއްޔާ ލިޔާނެ
މެންބަރަކު ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ހިންގާ ކޮމިޓީން އައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ.
 14.4ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެވެސް ޔައުމިއްޔާ ،ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ ޖަލްސާ އެއްގައި ފާސްކޮށް އެ
ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅަކު ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
 14.5ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަކަށް ނުވަތަ ހިންގާކޮމިޓީގެ ) 4ހަތަރެއް( މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް
ބޭއްވުމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
 14.6ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަދަދަށް ވުރެ އެއްމެންބަރު އިތުރު
އަދަދެވެ.
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 .15އާންމު ޖަލްސާ
 15.1އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެ .ރައީސަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ހާލަތެއްގައި އާންމު ޖަލްސާގެ
ރިޔާސަތު ކަނޑައަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ 14.2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
 15.2އަހަރަކު މަދުވެގެން  2ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ .މިޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނަކާއި ގަޑި ކަނޑައަޅާނީ ހިންގާ
ކޮމިޓީންނެވެ.
 15.3އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އާއި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ވަގުތާއި ތަން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި
މަދުވެގެން  10ދުވަސް ކުރިން އިޢްލާން ކުރަންވާނެއެވެ.
 15.4ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ތިރީގައި މިބުނާ މަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައެވެ.
)ހ( މި ޔޫނިއަންގެ ޙަރަކާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރިޕޯޓެއް ލިބިގަތުމަށާއި މި ޔޫނިއަންގެ ފައިސާގެ
ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް.
)ށ( ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް.
)ނ( ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނުވަތަ ގޮތެއް ނިންމުމަށް.
)ރ( އިޖްތިމާއީ މުނާސަބަތަކާ ގުޅިގެން.
 15.5ހުރިހާ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ތަކެއްގެވެސް ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ،ރެކޯ ު
ޑތައް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.
 15.6ޢާންމު ޖަލްސާއަށް އިޢްލާން ކުރާނެގޮތް:
)ހ( މެންބަރުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދީފައިވާ އީ.މެއިލް އެޑްރެސްތަކަށް ފޮނުވައިގެން ،ނުވަތަ
)ށ( މި ޔޫނިއަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޖަހައިގެން ،ނުވަތަ
)ނ( ފެކަލްޓީތަކުގެ ނޯޓިސްބޯޑުތަކުގައި ބަހައްޓައިގެން ،ނުވަތަ
)ރ( ޢާއްމު އިއުލާންކޮށްގެން.
 15.7އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއެއްގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ މެމްބަރުންގެ ) 5ފަހެއް( ޕަސަންޓެވެ.

 .16ޢާންމުޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓުދޭގޮތާއި ކަންކަން ފާސްކުރެވޭގޮތް
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 16.1މި ޔޫނިއަންގެ އާންމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓްދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް
މެންބަރަކު ސިއްރުވޯޓެއް ނަގަން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން
ފާސްވެއްޖެނަމަ ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ.
 16.2މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު ކަންކަން ފާސްކުރަންވާނީ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
 16.3ހިންގާކޮމެޓީ ޖަލްސާ އަދި އާއްމުޖަލްސާ ތަކުގައި ވޯޓްލެވޭނީ ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންނަށެވެ.

.17

ޔޫނިއަން އުވާލުން

 17.1ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލެވިއްޖެނަމަ މި ޔޫނިއަން އުވުނީއެވެ.
 17.2މި ޔޫނިއަން އުވާލެވޭނީ އެ ކަމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ އާންމު ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ) 3ތިނެއް( ބައިކުޅަ ) 2ދޭއް(ބައިގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުލިބި ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ގޮތަށް ފާސްވުމުންނެވެ.
 17.3މި ޔޫނިއަން އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅުމުން ،ޢަމަލުކުރާނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

.18

ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ބަދަލުގެނައުން

 18.1މި ޤަވާއިދަށް އުނި އިތުރުކޮށް ނުވަތަ ބަދަލު ގެންނާނީ މި ކަމަށްޓަކައި ބާއްވާ އާންމު ޖަލްސާ އަކަށް ހާޒިރުވި
މެމްބަރުންގެ ) 3ތިނެއް( ބައިކުޅަ ) 2ދޭއް(ބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ .މިގޮތަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް އާންމުކޮށް
އަންގަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް އާންމުކުރުމުގެ ކުރީން ބަދަލުތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން
ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

.19

ނިޝާން ،ދިދަ ،ކުލަ އަދި މޮޓޯ

 19.1މި ޔޫނިއަންގެ ނިޝާން ،ދިދަ ،ކުލަ އަދި މޮޓޯ ފުރަތަމަ ނެގޭ ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް
ފަހުން ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
 19.2މި ޔޫނިއަންގެ ނިޝާން ،ދިދަ ،ކުލަ އަދި މޮޓޯ ބަދަލުކުރެވޭނީ މި ޔޫނިއަންގެ އާންމު ޖަލްސާ އެއްގެ ) 3ތިނެއް(
ބައިކުޅަ ) 2ދޭއް( ބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.
 19.1މި ޔޫނިއަންގެ ނިޝާނާއި ތައްގަނޑު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާނީ ސެކެރެޓެރީއެވެ.
 19.2މި ޔޫނިއަންގެ ނިޝާން ލިޔެކިޔުމެއްގައި ޖަހަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ނިންމާ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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.20

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

 20.1މި ޔޫނިއަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް
ނުހިމަނައި 30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
 20.2މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްއޮތް ދައުރު ޔޫނިއަންއިން ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް އިއުލާންކޮށް ފާއިތުވެދިޔަ ދައުރުގެ އަހަރީ
ރިޕޯޓާއި ހިސާބު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.

 .21އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު
 21.1މި ޔޫނިއަން އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ އަހަރީ ހިސާބާއި ،ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހިންގާކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު
އެހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓްގައި ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސޮއިކޮށް ޔޫނިއަންގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށާއި ،ޖަމިއްޔާ/ޔޫނިއަންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރަރއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.22

ޔޫނިއަންގެ ދަރަނި

ޏއް ނެގޭނީ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.
 22.1މި ޔޫނިއަންގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ދަރަން ެ
ޔނިއަންގެ މުދާ އަދި ފައިސާނެތްނަމަ
 22.2މި ޔޫނިއަންގެ އުވާލެވޭއިރު ޔޫނިއަންގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރެވޭ ވަރަށް ޫ
އެދަރަނިތައް އަދާކުރާނީ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަވާގޮތަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
 -23މި ޔޫނިއަންގެ ގޮފިތައް:
 23.1މި ޔޫނިއަންގެ މަޤްޞަދު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ޙާލަތެއްގައި ވަކި ގޮފިތައް އުފެއްދިދާނެއެވެ.
 23.2މި ޔޫ ި
ނއަންގެ މެންބަރުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިދެއްގައި ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ސަރަހައްދަކަށް
ނުވަތަ ފެކަލްޓީއަކަށް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމެންޓަކަށް ނުވަތަ ޚާއްސަ ޝައުޤުތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޖަމިއްޔާ އަދި ކްލަބްތައް
އުފެއްދިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް އުފައްދާ ޖަމިއްޔާ އަދި ކްލަބްތަކުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު މި ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން
ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
 -24އެންގުންތައް:
 24.1މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކި މެންބަރަކަށް އަންގާ ކޮންމެ އެންގުމެއް އަންގަންވާނީ އޭނާ ދީފައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެސް
މެދުވެރިކޮށް އެހެންނޫނީ ލިޔުމަކުންނެވެ.
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 -25މިޤަވާއިދު ތަރުޖަމާ ކުރުން:
 25.1މި ޤަވާޢިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު ،ތިރީގައިވާ ލަފްޒުތައް މާނަކުރެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮތަށެވެ.
)ހ( ޔުނިވަރސިޓީ :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
)ށ( ޔޫނިއަން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން

)ނ( ދަރިވަރުން:

އމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ ު

)ރ(ދިރާސީ އަހަރު :މީލާދީ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އިން ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް.
 25.2މި ޤަވާއިދުގައި އެކުލެވޭ މާއްދާއެއް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި އެންމެފަހުގެ ނިންމުމެއްކަމަށް ބަލާނީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މި
ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެވެ .މިގޮތަށް ނިންމާނިންމުން ،ޢާއްމު ޖަލްސާއަކުން ބަދަލު ކުރާންދެން ހުރިހާ
މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

-26މިޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭކަންކަން
 26.1މިޤަވާޢިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަން މި ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން
ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ  11ޖޫން  2012ގައި ބޭއްވުނު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ  60ވަނަ
ޖަލްސާއިންނެވެ .އެއީ ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  24) 2011/HC-DM/08މެއި  (2012ގައި ނިންމާފައިވާ
ޙުކުމްއާ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދުގެ  11.3ގެ )ށ( އުނިކޮށްގެންނެވެ.
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