ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
ނިންމު ން UC-2022-06

• ޖަލްސ ާ 309

•  09ފެ ބްރު ވ ަރީ  ( 2022ބުދަ)

އެލަމްނައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ގަވާއިދު މަޝްވަރާ ކުރުން.
އެލަމްނައި އެސޯޝިއޭޝަން ގަވާއިދު އަންނަނިވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނީން ގެ ގުޅުމުގެ
އަސާސީ ގަވާއިދު
 .1ތަޢާރުފާއި ނަން
(ހ) މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ދަސްވެނިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ކަމުގައި ވާ ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމުގެ ގަވާއިދެވެ.
(ށ) މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނީންގެ ގުޅުން" މިއެވެ .އިނގިރޭސިބަހުން ކިޔާނީ "އެމް.އެން.ޔޫ.
އެލަމްނައި އެސޯސިއޭޝަން" ) (MNU Alumni Associationއެވެ.
 .2މަޤްޞަދު
(ހ) ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެހީތެރިކަމާއި އުޚްވަތްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމުގެ ރޫޙު ދަސްވެނީންގެ މެދުގައި އާލާކުރުމާއި ،ދަސްވެނީންގެ
ހައިބަތާއި ކަރާމަތާއި މަސްލަޙަތާއި ބޭނުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ،ދަސްވެނީންގެ ލާބައަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި މި މަސައްކަތުގައި
އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އެކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
.i

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ކުރިއެރުވުން.

.ii

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު އުފެދޭ ރައްޓެހިކަން ދިރުވައި އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ދަސްވެނީންގެ މެދުގައި
އިޖްތިމާއީ ގުޅުންތައް ހިންގާނޭ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.

.iii

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރީގެ ދަރިވަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީ އާ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމްކުރުން.

.iv

ދަސްވެނީންނާއި އެހެން މީހުންގެ މެދުގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޝައުޤުވެރިކަން އުފެއްދުން.

.v

ތަޢުލީމީކަންކަމާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ސިޔާސަތަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނީންނަށް ބާރު ފޯރުވޭނެ މަގެއް ކޮށައިދިނުން.

.vi

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަޤްޞަދުތަކުގެ އިތުރުން އެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އެހީވެދޭ އެހެން ކަންކަން ކުރުމާއި
ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމުގައި މަދަދުވެރިވުން.
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.vii

ޔުނިވަރސިޓީއަށް މާލީ އެހީ ހޯދައިދިނުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވުމާއެކު އެކަމަށް މަގުފަހިކުރުން.

.viii

އެލަމްނައިންނަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ،ޤައުމު އެ ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްދިން ކަންކަން ޤައުމަށްޓަކައި ކޮށްދޭ ބަޔަކަށްވުން.

 .3މެންބަރުން
(ހ) ޔުނިވަރސިޓީގައި މަދުވެގެން ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ ފުލްޓައިމްކޮށް ކިޔަވާފައި އަދި މިހާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ
ކުރަމުން ނުދާ ދަސްވެންޏަކަށް ވުމާއި އަދި މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދި މެންބަރުކަމުގެ ފޯމުފުރައިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވުން.
އެސޯސިއޭޝަނުން ވަކިވުން

.4

(ހ) ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމުގެ މެންބަރަކު (އެލަމްނައި އަކު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށް އަލުން ވާހިސާބުން ދަސްވެނީންގެ

ގުޅުމުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ.
(ށ) އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވުން
 .5ހިންގާ ކޮމިޓީ
(ހ) އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް އެސޯސިއޭޝަން ހިންގާނީ އިންތިޚާބުކުރާ ކޮމިޓީ އަކުންނެވެ .ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ:
.i

އާންމު ޖަލްސާއިން އިންތިޚާބުކުރާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް.

.ii

އާންމު ޖަލްސާއިން އިންތިޚާބުކުރާ އިތުރު ( 6ހައެއް) މެމްބަރުން.

(ށ) ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނާއިބު ރައީސަކާއި ،ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަކާއި ޚަޒާންދާރަކާއި ރެޖިސްޓްރާރެއް ،ހިންގާ ކޮމިޓީއިން
އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.ހިންގާ ކޮމިޓީއިން އިތުރު ( 2ދޭއް) މީހަކު ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އެލަމްނައިގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
(ނ) އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން ހޮވާނީ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
(ރ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަފްލާތަކާއި އެހެން ކަންތައްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްޘީލު ކުރުމާއި ޖަމިއްޔާގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ،ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ
އެއްގޮތަށް ޖަމިއްޔާ ހިންގުން.
(ބ) މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ މީހުންނަށް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރު ވެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ މީހުންނަކަށް
ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
.i

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ.

.ii

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން.

.iii

ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ (ސްޓޫޑަންޓް ޔުނިއަން) ގެ ރައީސް.

.iv

އެލަމްނައި ގޮފިތަކުގެ ރައީސުން.

.v

މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުން އެންމެ ފަހުން ވަކިވި ރައީސް ( 1އެކެއް) އަހަރު ވަންދެން.
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 .6ޤާނޫނީ ޢަދަދު
(ހ) އިންތިޚާބުކުރާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލީ ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް ކަމަށް ވާނަމަ ނުވަތަ އެ އަށް ވުރެ މަދު ޢަދަދަކަށް ކަމަށް ވާނަމަ ކުރިމަތިލީ މީހަކު
ނުވަތަ މީހުން އިންތިޚާބަކާ ނުލައި އެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވީ އެވެ.
(ށ) ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ( 5ފަހެއް) އެވެ.
 .7ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
.i

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.

.ii

ޔުނިވަރސިޓީއާ އެކު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން.

.iii

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުން.

.iv

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަފްލާތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ޔުނިވާރސިޓީ ތަމްޘީލުކުރުން.

 .8ނާއިބުރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
.i

ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ރައީސްގެ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

.ii

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް އަދާ ކުރުން.

 .9ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
.i

އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމާއި މެމްބަރުން މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކުރުމާއި މިކަންކަމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ
ބެލެހެއްޓުން.

.ii

އާންމު ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީ ޖަލްސާތަކުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން.

.iii

އާންމު ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީ ޖަލްސާތަކުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެހީތެރިވުން.

.iv

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.

.v

ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް އެކުލަވައިލުން.

.vi

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.

.vii

އެސޯސިއޭޝަންގެ ޔައުމިއްޔާ ތަކާއި ޞައްޙަ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކި ޖަލްސާތަކާއި
އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

 .10ހަޒާންދާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
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ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޚަޒާންދާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
.i

އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ލިބިގަތުމާއި ހޯދުމާއި އެސޯސިއޭޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން.

.ii

އަހަރީ މާލީ ހިސާބު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.

.iii

ފައިސާގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ޞައްޙަ އެކައުންޓްތަކާއި ފޮތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ
ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް ބެލެހެއްޓުން.

 .11ރެޖިސްޓްރަރ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ރެޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
.i

އެލަމްނައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން.

 .12ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އުމުރާއި ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރާ ގޮތް
(ހ) ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އުމުރަކީ ( 3ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ .މި ދުވަސް ގުނާނީ އިންތިހާބުވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
(ށ) ރައީސްގެ މަޤާމްގައި އެކަކަށް ހުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން  3އަހަރުގެ  2ދައުރަށެވެ.
(ނ) ހިންގާ ކޮމެޓީގެ  3އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ  90ދުވަސް ކުރިން ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
މިގޮތުން ހިންގާކޮމެޓީ ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ރ) ހިންގާކޮމެޓިގެ މެމްބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ  90ދުވަސް ކުރިން އިންތިޚާބު އޮންނަކަން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ .މިކަމަށް ނެރޭ އިޢުލާނު
އެމް.އެން.ޔޫ .ވެބްސައިޓްގެ އިތުރުން މެންބަރުންނަށް އީމޭލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ބ ) މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ މެދުގައި ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮށް ކެމްޕޭން ފެށުމުގެ ފުރުޞަތު ،ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި،
ލަސްވެގެން މަސައްކަތު  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރެޖިސްޓަރީ ނިންމައި މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ޔުނިވާރސިޓީ ވެބްސައިޓުގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ) ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ބަންދުހިމަނައިގެން  10ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ.
(ކ) ވޯޓްލުން ބާއްވާ ތަން/ގޮތް ތާރީޚް ވޯޓުލުމުގެ ( 7ހަތެއް) ދުވަސް ކުރިން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަންދު
ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ .މިގޮތުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެނިހެން އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާ
އުޞޫލުންނެވެ .އަދި ވޯޓު ލާ ތަނާއި ވޯޓު ގުނުން ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާން ވާނީ އެ އުޞޫލުން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތަކަށެވެ.
 .13ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބާރު
(ހ) ޖަމުޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ) ޖަމުޢިއްޔާއަށް އާމުދަނީ ހޯދުމާއި ޚަރަދުކުރުން.
(ނ) ޖަމުޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
(ރ) ޖަމުޢިއްޔާގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައެޅުން.
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 .14ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
(ހ) ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން  4ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ .ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ދައުވަތުދޭނީ ކުރު މެސެޖްގެ
ޚިދުމަތް (އެސްއެމްއެސް) ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ،އޭނާ އެންމެ ފަހުން ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަކަށެވެ( .ށ) ރައީސް ނުވަތަ
ނާއިބު ރައީސް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީ ގެ ( 3ތިނެއް) މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
މި ފަދަ ޖަލްސާއެއް ވެސް ބޭއްވޭނީ ޤާނޫނީ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަވެގެންނެވެ.
 .15ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ވަކިވުން
(ހ) ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ،އޭނާގެ އިސްތިޢުފާ ސިޓީ ރައީސަށް ހުށައެޅުމުން އެ މެންބަރަކު
ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ވަކިވީއެވެ.
(ށ) ޖަލްސާއަށް ކިޔައިފައި އޮއްވައި ކޮމިޓީއަށް އެންގުމަކާނުލައި ވިދިވިދިގެން ( 3ތިނެއް) ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ކޮމިޓީއިން އެ
މެންބަރަކު ވަކިވީ އެވެ.
(ނ) ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ،ކޮމިޓީގައި ދެން ތިބި މެންބަރުން ،ވަކިވި މެންބަރު(ން)ގެ ބަދަލުގައި
އަލުން އިންތިޚާބު ކުރުމަކާ ނުލައި އެ މެންބަރު(ން) އައްޔަން ކުރާނީއެވެ .މިގޮތަށް އިންތިޚާބެއް ނެތި މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ ކޮމިޓީގެ
މުއްދަތު ނިމެން އެއް އަހަރަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް އޮތް ނަމައެވެ.
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(ހ)

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ފައިސާއާއި

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ހުންނަންވާނީ

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ނަމުގައެވެ.

އިންވެސްޓް

ކުރުމާއި

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ އެލަމްނައިގެ ޑިރެކްޓަރުގެ އިރުޝާދާ އެކު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
(ށ) އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާއާބެހޭ އެކައުންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި އިންތިޒާމުތައް ކަނޑައަޅައި ހަމަޖައްސާނީ
ކޮމިޓީއިންނެވެ.
(ނ) އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކައުންޓްތައް ބަލަހައްޓާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތީން ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންނެވެ.
(ރ) ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް
ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓެއް އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޚަޒާންދާރު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި މި ހިސާބުތައް މެންބަރުންނަށް
އީމެއިލްކުރަންވާނެއެވެ.
(ބ) އެސޯސިއޭޝަންގެ ފައިސާއާއި މުދާ ބޭނުން ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި މި ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށެވެ.
(ޅ) ދިމާވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެސޯސިއޭޝަން އުވާލަންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއިބެހޭ ކަންކަން
ނިންމާނީ ޔުނިވާސިޓީއިންނެވެ.
(ކ) އެސޯސިއޭޝަން އުވާލައިފިނަމަ ދަރަނި ދެއްކުމަށްފަހު ހުރި މުދަލަކާއި ފައިސާއާ ހަވާލުވާނީ ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ.
(އ) އެސޯސިއޭޝަންގެ ގޮތްޕެއް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އެގޮތްޕަކުން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ.
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(ހ) އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ އަހަރު ނިމުމާއެކު އެންމެ ލަސްވެގެން  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
މިޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނަކާއި ގަޑި ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީއިންނެވެ .އަދި މި ޖަލްސާ ބާއްވާ ވަގުތު އިޖްތިމާޢީ މުނާސަބަތަކާ ނުވަތަ ރީޔޫނިއަން
އަކާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވިދާނެއެވެ.
(ށ) އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއާއި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ވަގުތާއި ތަން ކަނޑައަޅައި ( 1އެކެއް) މަސް ދުވަހުގެ ކުރިން ޢާއްމު ޖަލްސާގެ
އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ) ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ތިރީގައި މިބުނާ މަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައި ނުވަތަ އެއިން މަޤްޞަދަކަށްޓަކައެވެ.
.i

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުމަށް.

.ii

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އޮޑިޓަރެއް އެކުލަވައިލާފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އޯޑިޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް.

.iii

ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުމަށާއި އެކޮމެޓީތަކަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް.

.iv

އާންމު ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ނިންމުމަށް.

.v

ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ފާސް ކުރުމަށް.

(ރ) ރައީސަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގައި ޙާޒިރުވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށް ފެނުމުން ނުވަތަ އެސޯސިއޭޝަންގެ މަދުވެގެން ( 20ވިހި)
މެންބަރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ރައީސަށް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސަށް ލިބުމުން ޚާއްޞަ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ އަމުރު ރައީސަށް
ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސަށް ނެރެވިދާނެއެވެ .މި އަމުރު ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 28އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ޖެހޭނެއެވެ.
(ބ) ޚާއްޞަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އާއި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި ތަން ،މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) ހަފުތާގެ ކުރިން އިޢުލާން
ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މެންބަރުންނަށް އީމެއިލްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
(ޅ) ކޮންމެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގައި މެމްބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ދެން އޮންނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއް ނިމެންދެން
އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕޭޓްރަންއަކަށް މީހަކު ނުވަތަ މީހުން ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
 .18ވޯޓުދިނުން
(ހ) އާންމު ޖަލްސާ އާއި ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓު ދޭނީ އަތް އުފުލައިގެން ހާމަ ކޮށެވެ .ނަމަވެސް ރިޔާސަތަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި
ސިއްރު ވޯޓު ނެގިދާނެއެވެ.
(ށ) ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހަކަށް ވޯޓު ދެވޭނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދެ ފަރާތަށް ވޯޓު ހަމަހަމައަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ ގޮތެއް
ނިންމުމަށްޓަކަ އެވެ.
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(ހ) ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ މަދުވެގެން ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ( 5ފަހެއް) މެންބަރުން ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިބިނަމައެވެ.
(ށ) ޢާއްމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ މަދުވެގެން ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ( 15ފަނަރަ) މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިބިނަމައެވެ .ފަނަރަ މެންބަރުން
ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ،ޖަލްސާ ކެންސަލްކޮށް އެއަށް ފަހު ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާ ޢަދަދު އެއީ ކޯރަމްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
 .20އެލަމްނައި ޑިރެކްޓަރ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމާ ދެމެދު ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ އިސް
ފަރާތަކީ ،ވައިސް ޗާންސެލަރ ޢައްޔަނުކުރާ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް މުވައްޒަފެކެވެ .މި ޒިންމާ ޙަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ކިޔާނީ އެލަމްނައި ޑިރެކްޓަރ
އެވެ.
 .21އެސޯސިއޭޝަންގެ ސިއްކައާއި ތައްގަނޑު
(ހ) ޖަމްޢިއްޔާގެ ސިއްކައާއި ތައްގަނޑު ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބަލަހައްޓާނީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއެވެ.
(ށ) ޖަމުޢިއްޔާގެ ސިއްކަ ،ލިޔެކިޔުމެއްގައި ޖަހަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސްގެ އިޒުނައާއެކުގައެވެ.
 .22އެންގުންތައް
(ހ) މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މެންބަރަކަށް އަންގާ ކޮންމެ އެންގުމެއް އަންގަންވާނީ އޭނާ އެންމެ ފަހުން ދީފައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
(ށ) މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މެންބަރުންނަށް ޢާއްމު ޖަލްސާތަކާއި ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކަށް ދައުވަތު ދިނުމަށާއި ،މި ގަވާއިދަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް
އެންގުމަށްޓަކައި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެލަމްނައި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެންގިދާނެއެވެ.
(ނ) ހިނގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ދަޢުވަތު ފޮނުވާނީ ކުރު މެސެޖްގެ ޚިދުމަތް (އެސްއެމްއެސް) ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ،އޭނާ
އެންމެ ފަހުން ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަކަށެވެ.
 .23ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމުގެ ގޮފިތައް އުފެއްދުން
(ހ) ސަރަޙައްދަކަށް ނުވަތަ ފެކަލްޓީއަކަށް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ޝައުޤުތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް މަދުވެގެން  100އެލަމްނައި
ހަމަވާނަމަ އެ ތަންތާނގައި ހިންގާ ކޮމިޓީއިން އެކުލަވައިލާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމުގެ ގޮފިތައް އުފެއްދިދާނެއެވެ.
(ށ) ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމުގެ ގޮފިތައް ހިންގަންވާނީ ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން އެކުލަވައިލާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .24ދުވަސް ގުނުން
މިޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ދުވަހުގެ ޢަދަދު ބަލާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
 .25ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނައުން
މި ޤަވާއިދަށް އުނި އިތުރެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނާނީ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ މިކަމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް
ހުށައަޅައި ،އެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ( 3ތިނެއް) ބައިކުޅަ ( 2ދޭއް) ބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ .މި ޤަވާޢިދުގެ  22ވަނަ މާއްދާގައި
ބުނާ ގޮތަށް މިފަދަ ބަދަލުތައް އާއްމުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ފާސްވާ ފާސްވުންތައް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
 .26އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީ
(ހ) ދަސްވެނިންގެ ގުޅުން އެއްވެސް ހާލަތަކާ ހުރެ މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ ،ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް ހޮވެންދެން އިންތިގާލީ ކޮމިޓީއެއް އެލަމްނައި ޑިރެކްޓަރ
އެކުލަވައިލާންވާނެއެވެ .މިއިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތަށެވެ .އިންތިޤާލީ ކޮމިޓީ

އެކުލަވައިލާތާ ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
(ށ) ދާއިމީ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުވުމާއެކު އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ނިމުނީއެވެ.
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 .27މާނަކުރުން
(ހ) މި ޤަވާޢިދުގައި އެކުލެވޭ މާއްދާއެއް މާނަ ކުރުމުގައި ނުވަތަ އެސޯސިއޭޝަނާ ބެހޭ އެހެން ކަމެއް ނިންމުމުގައި ވެސް އެންމެ ފަހު ނިންމުމެއް
ކަމަށް ބަލާނީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމެވެ.
(ށ) މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ކަމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ޔުނިވާރސިޓީގެ އެލަމްނައި
ޑިރެކްޓަރގެ ލަފާގެ މަތީން ހިންގާކޮމިޓީންނެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ މި ޤަވާޢިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޢާއްމު
ޖަލްސާއަކުން ބަދަލު ނުގެންނަހާ ހިނދަކު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ .އަދި މި ގަވާޢިދުގެ ބައެއް ކަމުގައި ވާނެ އެވެ.
(ރ) ތިރީގައިވާ ލަފުޒުތަކުން މާނަކުރަނީ އެއާ ގުޅިގެން ލިޔެފައިވާ މާނައެވެ.
.i

"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށެވެ.

.ii

"އެލަމްނައި ޑިރެކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެލަމްނައިގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ވައިސް
ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަށެވެ.

.iii

"ރައީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމުގެ ރައީސަށެވެ.

.iv

"ޔުނިވަރސިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށެވެ.

.v

"އެސޯސިއޭޝަން" ނުވަތަ "ޖަމްޢިއްޔާ" ނުވަތަ "އެލަމްނައި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ
ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމަށެވެ.

.vi

"ދަސްވެނީންގެ ގުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމަށެވެ.

 .28ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާނީ މި ގަވާއިދު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ނުވަތަ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
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