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1/
/20099 cnumcnin egcliscnuawk cjelok
ހންގުމާއި ކެމްޕަސްގެތެރޭގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ
އި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ި
 .1ކޮލެޖް ގެ ނަމުގައ
ކަންތައްތައް ކުރުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު
.1

ތަޢާރުފް

މިއީ ކޮލެޖް ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި ކެމްޕަސްގެތެރޭގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ
ިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ
ކަންތައްތައް ކުރުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތެވެ .ކޮލެޖަކީ ދަވްލަތުން ހޭދަކޮށްގެން ހނ
މށް ބާރު
މުއައްސަސާ އަކަށް ވުމުން ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޫޙް އަށަގެންނެވު ަ
އަޅަންޖެހޭތީ މިފަދަ ސިޔާސަތެއްގެ ބޭނުން ކޮލެޖަށް މުހިއްމެވެ .މި ސިޔާސަތުން ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނު އަސާސީ އިން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ނިގުޅައެއް ނުގަނެއެވެ.

.2

ތކުގެ މާނަ
ބައެއް ލަފުޒު ަ

"ސިޔާސީ ހަރަކާތް" އިން މާނަކުރަނީ
ވމަށްޓަކައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކާމިޔާބަ ް
އއް ކުރިއެރު ު
ސޔާސީ ޕާޓީ ެ
ަސ އެޅުމަށްޓަކައި ކުރާ
ސ
ށ ހުރ ް
ި
ައދިނުމަށް
އ
ެންޑިޑޭޓަކަށް ކާމިޔާބު ހޯދ ި
ކަންކަމާއި ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް އިންތިޚާބުވުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކނ
ސ މަޤާމަކަށް އިންތިޚާބުވުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކާމިޔާބަށް ހުރަސްއެޅުމަށް
ނުވަތަ ސިޔާސީ
ކުރާ ކޮންމެ ކަމެކެވެ.
"ކެމްޕަސް" އިން މާނަ ކުރަނީ
މާލެ އާއި އަތޮޅު ތަކުގައި ު
ުރހާ ބިންބިމާއި ޢިމާރާތްތަކާއި އުޅަނދަށެވެ.
ރ
ނސްބަތްވާ ހ ި
ހރި ކޮލެޖަށް ި
"ރަސްމީ ގަޑިން" މާނަ ކުރަނީ
ަސއްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހި ަ
ފއިވާ ވަގުތަށެވެ.
ސ
މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ދުވަހަކު މ ަ
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.3

ސިޔާސަތު

)ހ(

ކޮލެޖްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް މީހަކު ،ސިޔާސީ މަޤާމެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ހިންގާ ސިޔާސީ ކެމްޕެއިން އަކާ

ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާރޓީއަކާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ހިންގާ ސިޔާސީ

ހަރަކާތަކާ އެއްވެސް ގޮތަކުން ގުޅޭ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި
ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
)ށ(

ކޮލެޖްގެ ފައިސާއެއް ،ކޮޕީ ކުރާ މެޝިނެއް ،ކޮމްޕިއުޓަރެއް ،ފޯނެއް ،ފެކްސް މެޝިނެއް ނުވަތަ
އލާތެއް ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާރޓީއަކަށް ނުވަތަ ޖަމާއަތަކުން
އެހެންވެސް އެއްވެސް ާ
ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތަކާ ވާގިވެރިވުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކާ އިދިކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި
ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ސިޔާސީ ކަންތަކުގައި ކޮލެޖު ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިގެން ނުވާނެއެވެ .އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާރޓީއަކަށް ތާއީދުކޮށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކާ އިދިކޮޅަށް
ކޮލެޖްގެ މުވައްޒަފަކު ކޮލެޖްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެގެން ނުވާނެއެވެ .މުވައްޒަފަކު
މިފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރު އެވާހަކަ ދައްކަނީ ،ކޮލެޖްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ތާއީދުކޮށް
ނުވަތަ އިދިކޮޅަށް ކަމަށް ހީވެދާނެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންކަން
މގެ ނަން ބޭނުން ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ކާކުކަން ހާމަ
ބުނަން ވާނެއެވެ .ކޮލެޖްގެ ވަޒީފާގެ މަޤާ ު
ކުރުމަށެވެ.

)ރ(

ކޮލެޖުގެ ނުވަތަ އެތަނުގެ ފެކަލްޓީއެއްގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ބައެއްގެ ނަން ނުވަތަ ސިއްކަ ސިޔާސީ
ކެމްޕެއިންއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓިއަކަށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތަކަށް ތާއީދުކޮށް
ނުވަތަ އިދިކޮޅަށް ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުން
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ކޮލެޖުން ވަކި ފަރާތަކަށް ތާއީދު ކުރަނީކަމަށް ނުވަތަ އިދިކޮޅު ހަދަނީކަމަށް
ބެލެވޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ދަރިވަރުން ކޮލެޖްގެ
ނަން ނުވަތަ ކޮލެޖުގެ ބައެއްގެ ނަން ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ބ(

ކޮލެޖުގެ އެއްވެސް އޮފީހެއް ސިޔާސީ ކެމްޕެއިންއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން
ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތަކަށް ތާއިދުކޮށް ނުވަތަ އިދިކޮޅަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީގެ ޖަވާބު
ފޮނުވާ އެޑްރެހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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)ޅ(

ކޮލެޖުގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް )މިސާލަކަށް ޖަލްސާކުރާ ކޮޓަރިތަކާއި މާލަންތަކާއި އޮޑިޓޯރިއަމްތަކާއި
މީހުން އެއްވެ އުޅުމަށް ހުންނަ ތަންތަން( އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ
ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ޖަމާއަތަކުން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނުވަތަ އިދިކޮޅަށް ހިންގާ
ހަރަކާތެއްގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މިފަދަ މަނާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮލެޖުގެ ލެޓަރ ހެޑް
ބޭނުންކުރުމާއި ސިޓީ އުރަ ބޭނުން ކުރުމާއި އީމެއިލް ބޭނުންކުރުމާއި ފޯނާއި ވޮއިސް މެއިލް ފަދަ
މުއާޞަލާތީ ނިޒާމެއް ބޭނުން ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

)ކ(

ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް
ތާއީދުކޮށް ނުވަތަ އި ި
ދކޮޅަށް ކޮލެޖުގެ އެއްވެސް ވެބް ޕޭޖެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)އ(

ކޮލެޖްގެ ކެމްޕަސް ތެރޭގައި ކޮލެޖުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ދަރިވަރަކު ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް
ރާވައިގެން ނުވަތަ ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ވ(

ކޮލެޖުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް
ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ބެޖެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ވަކި ފިކުރެއް ދޭހަވާ އެއްޗެއް
ޖަހާފައިވާ ހެދުމެއް ލައިގެން ނުވަތަ ބޮލުގައި އަޅާ ތޮތްޕެއް ފަދަ އެއްޗެއް އަޅައިގެން ކޮލެޖު ތެރޭގައި
އުޅެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގެ ލިއެކިއުން ކޮލެޖްގެ ތެރޭގައި ބަހައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)މ(

މިސިޔާސަތުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ކޮލެޖުގެ މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ސިޔާސީ
ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރި ވުމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ .ކުރިން ބުނެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް ކޮލެޖުގެ
މުވައްޒަފަކު ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާންވާނީ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ ގަޑިން ބޭރުގައެވެ.

.4

ސިޔާސަތު ހިންގުމާއި ޢަމަލު ކުރަން ފެށުން

މި ސިޔާސަތު މުޅި ކޮލެޖަށާއި ކޮލެޖުގެ ފެކަލްޓީ ތަކަށާއި ސެންޓަރު ތަކަށާއި ކެމްޕަސްތަކަށާއި
ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކަށާއި ލެބޯރަޓަރީ ތަކަށާއި ފަރުދީ މަޤާމުތަކަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެ.

މި ސިޔާސަތަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ  1ފެބްރުއަރީ  2009އިން ފެށިގެންނެވެ.

