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އިޢުލާން
ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީ
ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން
އ
ޤާނޫނު ނަންބަރު  03/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި ދެވަނަ އިޞްލާޙް ާ

ގުޅިގެން  14ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް "ޔުނިވަރސިޓީގެާއިދރީާމަސައްކަތުގައިާ

ނުވަތަާކިޔަވައިާދިނުމުގައިާބައިވެރިނުވ ދަރިވަރުންގެާތެރެއިންާއިންތިޚބުކުރ ާއެކަކު" ( 1އެކެއް) މެންބަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ
އާއްމު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ .މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތު

ފުރިހަމަވާ ދަރިވަރުންނެވެ.
( )1ޔުނިވަރސިޓީގެާއިދރީާމަސައްކަތުގައިާނުވަތަާކިޔަވައިާދިނުމުގައިާބައިވެރިނުވ ޔުނިވަރސިޓީގައިާތަޢުލީމު
ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކަމުގައިވުން

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ
މީހުންނެވެ.
(ހ)

އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވުން.

(ށ)

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

(ނ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް މި ޤާނޫންގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާ މެންބަރުގެ
ޢުމުރު ،މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޢުމުރަށްވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

(ރ)

މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި ،ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

(ބ)

ބުއްދިހަމައަށްހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.

(ޅ)

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ
ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ލަޔާޤަތު އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.

(ކ)

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

(އ)

އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން
އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުގެ މެންބަރުކަމުގެ ދައުރަކީ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ

ދަރިވަރުން

ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  27މާރިޗު  2022ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  14:00އެވެ.
މަތީގައި
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ކައުންސިލްގެ

މެންބަރުކަމަށް

ކުރިމަތިލެއްވުމަށް

އެދި

ހުށަހަޅުއްވާނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމުންނެވެ .މި ފޯމު ދޫކުރުން އޮންނާނީ މިހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގެ ތެރޭގައި،
ބަންދު ނޫން ދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު  08:00ން  14:00ށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ އިދާރީ މަރުކަޒު (އޭ
ބްލޮކް) ގެ ރިސެޕްޝަނުން އަދި ހުރިހާ ފެކަލްޓީ ،ސެންޓަރުތަކުންނެވެ .މީގެއިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް
 https://mnu.edu.mv/students/އިން ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ .ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ފޯމު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ
މިހުޅުވާލެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  08:00ން  14:00ށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ގެ އިދާރީ މަރުކަޒު (އޭ ބްލޮކް) ގެ ރިސެޕްޝަނުންނެވެ .އީމެއިލް ނަމަ ފޮނުއްވާނީ އެދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން
 secretariat@mnu.edu.mvމި އެޑްރެހަށް ދަރިވަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އީމެއިލް އެޑްރެހުންނެވެ .ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތަކެތި ހަމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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