
 

 

 ޤަވާއިދުްްހިނ ގުމުގެްްކުރުމާއިްްބޯޑުްޤާއިމ ްްއެކެޑަމިކ ް
 

ްޤާނޫނު(2015/11ްްމިއީ،ްޤާނޫުންނަނ ބަރ1ްްުްފ ްތަޢާރުް ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްއިސ ލާމިކ  )ދިވެހިރާއ ޖޭގެ
ް ްދަށުން 22ްގެ ްބާރުގެ ްލިބިދޭ ްމަޖިލީހަށ  ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްދަށުނ  ް)ހ(ްގެ ްމާއ ދާގެ ވަނަ

 އެކުލަވާލެވިފައިވާްގަވާއިދެކެވެ.ް
ް

 'ްއެވެ.ޤަވާއިދުްކުރުމާއިްހިނ ގުމުގެްޤާއިމ ްބޯޑުްއެކެޑަމިކ ްމިްޤަވާޢިދަށ ްކިޔާނީް'2ްްްނަނ ް
ް

ްމަޤ3ްުްޞަދުްމަޤު ްޤަވާޢިދުގެ ް ،ޞަދަކީމި ްކަނ ތައ ތަކާމެދުްޔުނިވަރސިޓީގެ ްޢިލ މީ ްއަދި ތަޢުލީމީ
ްރާބުކޮށ ްވާނުވާްބެލުމެވެ.ްޞ މަޝ ވަރާކޮށ ްއެކަނ ކަނ ްމި

 
ްތިރީގައިްަބޔާނ ްކޮށ ފައިވާްފަރާތ ތައ ްހިމެޭންގޮތަށެވެ.ބޯޑުްއެކުލެވިގެނ ވަނ4ްްީްރުނ ްމެނ ބަްބޯޑުގެް

ްރުން މެނ ބަމަޤާމުގެްހައިސިއ ޔަތުނ ްހިމެނޭްް(ހ)ް
ް)ރައީސ (ްްޗާނ ސެލަރވައިސ ް.1ް
ޗާނ ސެލަރ.2ްް ް)ނައިބުްރައީސ (ްއެކަޑެމިކ  ،ޑެޕިއުޓީްވައިސް 
ޗާނ ސެލަރ.3ްް ފައިނޭނ ސ އެ ،ޑެޕިއުޓީްވައިސް  ްޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ ްއެނ ޑް 
ޗާނ ސެލަރ.4ް  އިނޮވޭޝަނ ްއެނ ޑ ްްރިސަރޗ  ،ޑެޕިއުޓީްވައިސް 
ް.ްރަޖިސ ޓ ރ5ްާ
ޢައ ޔަނ ކުރާްޔުނިވަރސިޓީގެްދަށުގައިވާްހައިސިއ މަޤާމުގެްް.6 ްކުއ ލިއ ޔާތަކުގެްޔަތުން 

ް.ޑީނުނ ނާއިްއެހެނިހެނ ްސެނ ޓަުރތަކުގެްއެނ މެްއިސ ވެރިނ 
އެނ ޑ ްއިނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ ްސ ޕެޝިއަލިސ ޓ 7 ް.ްކަރިކިއުލަމ ،ްއެސެސ މަނ ޓް 
ް.ްޗީފ ްއެގ ޒެމިނަރ8
ް.ްޗީފ ްލައިބ ރޭރިއަނ 9

ް)އެކެއ (ްލެކ ޗަރާރެއ 1ކުއ ލިއ ޔާތަކާއިްސެނ ޓަރަކުނ ްއިނ ތިޚާބުްކުރެވޭްްކޮނ މެް(ްށ)
ކިޔަވާްދަރިވަރުނ ގެްތެރެއިން ް(ނ) ކޮށް  ނުވަތަްޑިގ ރީްކޯހުގައިްފުލ ޓައިމް  ޕޯސ ޓ ގ ރެޖ އޭޓް 

ްއިނ ތިޚާބުކުރާްދަރިވަރެއ .



 

 

އިތުރުްމަޢުލޫރ) ބޯޑުގައިްކުރެވޭްމަޝ ވަރާއަކާއިްގުޅިގެން  އެކަޑަމިކް  މާތުްދެވޭްެފނ ވަރުގެްް(
ް ކުރެވޭ މަޝްވަރާއެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދަޢުވަތުދީގެން ވަގުތީގޮތުން ބޯޑުގެ މީހުނ ،

ްްްބައްދަލުވުން ތަކުގައި ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ.
ްް

ރުން މެނ ބަްބޯޑުގެް
އިނ ތިޚާބުކުރުމާއިްމުއ ދަތުް

ްކަނޑައެޅުނ ް

5ްް ް)ހ( ްޤަވާޢިދުގެ ް)ްވަނ4ްްަމި ްށނަނ ބަރުގެ )(ް ްނއަދި ޔުނިވަރސިޓީން ް،ގައިވާ(
ް ްފާސ ކޮށ ފައިވާމެނ ބައިނ ތިޚާބުކުރާ ްމަޖިލީހުނ  ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްއިނ ތިޚާބުކުރާނީ ްރުނ 

ްގެްދަށުނ ނެވެ.ް 'ހޭްޤަވާިޢދުތަކާބެޔުނިވަރސިޓީގެްއިނ ތިޚާބުް'ދިވެހިރާޖޭގެްއިސ ލާމީ
ްޤަވާިޢދުގެ)ށ(ް ްމުއ ދަތަކީްްމި ްލެކ ޗަރާރެއ ގެ ްކޮނ މެ ްއަނ ނަ ްިއނ ތިޚާބުކުރެވިގެނ  ދަށުނ 
)އެކެއ (ްއަހަރެވެ.ްއަދ1ްްި)ދޭއ (ްއަހަރެވެ.ްއަދިްދަރިވަރުގެްމުއ ދަތަކީްމީލާދ2ްްީމީލާދީް
ް)ދޭއ (ްދަުއރެވެ.2ްްރަކަށ ވެސ ްއަދާކުރެވޭނީްވިދިވިދިގެނ ްމެނ ބަކޮނ މެް

ދައުރުް ދިމާވެގެން  މަދުްމުއ ދަތެއް )ނ(ްހާލަތެއް  ނުވަތަްއެއަށ ވުރެން  މަސް  ތިން  ހަމަވާން 
މަޝ ަވރާކުރުމަށ ފަހުގައިްވަގުތީްްއެކަޑެމިކ ްބޯޑުގައިއޮއ ވައިްގޮނޑިއެއ ްހުސ ވެއ ޖެްނަމަް

ްދާނެއެވެ.މެނ ބަ ްކަނޑައެޅި ްރިޔާސަތުނ  ްްރެއ  ްކަނޑަްމެނ ބަމިގޮތުނ  ްކަނޑައަޅާއިރު ަރކު
ްމ ސީލުްކުރެވޭްދާއިރާގެްތެރެއިނ ނެވެ.އަޅަނ ވާނީްގޮނޑިްހުސ ވިްދާއިރާްތަ

ް
ރުން މެނ ބަްބޯޑުން 

ްވަކިވުމާއިްވަކިކުރުނ ް
ްދިނުނ .ްއިސ ތިއުފާްރުކަމުނ މެނ ބަް،ރަކުމެނ ބަްބޯޑުގެ(ްހ)6ް

ނުވަތަްއިސ ލާމީް(ށ) ްކުރިކަމަށ ްްކުށެއ ްޖިނާއީްޝަރީއަތުގައިްޙައ ދުްކަނޑައެޅިފައިވާްކުށެއް 
ްސާބިތުވުން ްޝަރީޢަތަށ 

ް.ވަކިކުރުނ ްނުވަތަްވަކިވުނ ްވަޒީފާއިނ ްދާއިމީްދާްއަދާކުރަމުނ ްޔުނިވަރސިޓީގައި(ްނ)
ް ްކުރެވޭ ްމެނ ބަ)ރ(ްއިނ ތިޚާބު ްވިދިގެނ  ްވިދި ްޢުޒުރެއ ނެތި ްމަޤުބޫލު ްއަށް 2ްރަކު ޖަލ ސާ

ްޙާޒިރުްނުވުނ .
ް

ްބޯޑުގެްމަސ އޫލިއ ޔަތުތައ ްތިރީގައިމިވަނީއެވެ.7ްްްބޯޑުގެްމަސ އޫލިއ ޔަތުތައ ް
ތަރައ ޤީކުރުމާއިް)ހ( ވެއ ދުމާއިްްފެނ ވަރުްރަނގަޅުކުރުމާއިްތަޢުލީމީްކަނ ތައ ތައް  ްދަރިވަރުން 

އިމ ތިޙާނުކުރުމާއިްޢިލ މީްދިރާސާކުރުމާއިްސަނަދުްދިނުމާއިްޔުނިވަރސިޓީގެްސުލޫކުް
ްނ .ހިފެހެއ ޓު



 

 

ް ްޔުނިވަރސިޓީގެްްޔުނިވަރސިޓީގެ)ށ( ްހަދައި ްޤަވާއިދުތައ  ްސިޔާސަތުތަކާއި ްތަޢުލީީމ
ްމަޖިލީހަށ ްމަ ްމަޝ ވަރާކޮށ  ްކަނ ތައ ތަކާމެދު ްބޭނުނ ވާ ްޙާޞިލުކުރުމަށ  ޤުޞަދުތައ 

 ހުށަހެޅުނ ތައ ްހުަށހެޅުނ .
ބޯޑާްޙަވާލުކުރާްމަސައ ކަތ ތަކާއިްޔުނިވަރސިޓީްނ) ޔުނިވަރސިޓީގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަކުން  )ް

ް.ޓ ްހުށަހެޅުނ މަޖިލީހުނ ްފޮނުވާްޚާއ ޞަްމައ ސަލަތަކާްގުޅޭގޮތުނ ްއެމަޖިލީހަށ ްރިޕޯ
ޔުނިވަރސިޓީްތަރައ ޤީްކުރުމަށ ޓަކައިްއުފައ ދަނ ޖެހޭްޑިޕާޓ މަނ ޓ ތަކާއިް )ރ(ްޢިލ މީްގޮތުން 

 ކޮމެޓީތައ ްއުފެއ ދުމަށ ްޔުނިވަރސިޓީގެްމަޖިލީހަށ ްހުށަހެޅުނ .ް
ް

ބާއ ވާނެް ބޯޑުގެްޖަލ ސާތައް 
ްގޮތ ް

 )ިތނެއ (ްބަޔަކަށެވެ.3ްޔުނިވަރސިޓީގެްއެކަޑެމިކ ްބޯޑުގެްޖަލ ސާތައ ްބެހިގެނ ވަނ8ްްީ
ްކުއ ލިްޖަލ ސާއެވެ.ްއަދިްނުރަސ މީްޖަލ ސާްް،ރަސ މީްޖަލ ސާްއެއީ
ް

ޔުނިވަރސިޓީްއެކަޑެމިކް 
ްބޯޑުގެރަސ މީްޖަލ ސާް

ް

ބޭނުނ ވާްމަޤ ޞަާދއިްއަދ9ްްި ހާޞިލ ކުރަން  ޔުނިވަރސިޓީގެްޔުނިވަރސިޓީގެްޤާނޫނުގެްދަށުން 
ޞަދުްާހޞިލުކުރުމަށ ޓަކައިް،ްމީާލދީްޮކނ މެްމަހަކުްޔުނިވަރސިޓީގެްއެކަޑެމިކ ްބޯޑުގެްމަޤު

 ރަސ މީްޖަލ ސާއެއ ްބާއ ވަނ ވާނެއެވެ.
ް

ޔުނިވަރސިޓީގެްއެކަޑެމިކް 
ްބޯޑުގެްނުރަސ މީްޖަލ ސާް

ްއިޖުރ10ްާ ްޤަވާޢިދުގައިވާ ްމަޝ ވަރާއެއ ކޮށ ،ްްއީްމި ްހަމައެކަނި ްނުކޮށ ، ްފުރިހަމަ ކަނ ކަނ 
ްބައ ދަލުވުމެއ ްމެނ ބަ ްނުރަސ މީ ްބޯޑުގެ ްޭބނުމުގައި ްހޯދުމުގެ ްކަމެއ ގަިއ ްޮގތ  ްދެކޭ ރުނ 

ްބޭއ ވިދާނެއެވެ.ް
ބޯޑުގެް ނުވަތަްރުހުމެއ ނެތިް، ޯބޑުގެްރައީސ ގެްބައިވެރިވުމެއް  ޔުނިވަރސިޓީގެްއެކަޑެމިކް  )ހް(

ްނުރަސ މީްޖަލ ސާއެއ ްނުބޭއ ވޭނެއެވެ.ް
ބޯޑުގެްނުރަސ މީްޖަލ ސާއެއ ގަ ނުކުރެވޭނެއެވެ.ްއި)ށް( ތަނ ފީޒް  ޤާނޫނީްގޮތުން  ްނިނ މުނ ތައް 

ް
ބޯޑުގެްކުއ ލިް އެކަޑަމިކް 

ްޖަލ ސާް
11ްް ްޖަލ ސާއަކީ)ހ( ްނިނ މުމަށ ޓަކައި، ކުއ ލި ްކަމެއ  ްނިނ މަނ ޖެހޭ ްއަކަށ  ނޯޓިސ ް، ކުއ ލި

ތުތައ ްފުރިހަމަނުކޮށ ްބާއ ވާްއެކަޑެމިކ ްއަދިނުމާބެހޭްގޮުތނ ްމިްޤަވާޢިދުގަިއވާްއިޖުރާ
ބޯޑުގެްރަސ މީްޖަލ ސާއެކެވެ.ްމިގޮތުނ ްބާއ ވާްކުއ ލިްޖަލ ސާއެއ ގައިްއެހެނ ްހުރިހާް

ްއ ްފުރިހަމަްވާނ ވާެނއެވެ.ްތުތަކެއައިޖުރާ
ބޯޑުގެްކުއ ލިްޖަލ ސާއެއ ގައިް ޤާނޫީންްނިނ މާް)ށ(ްޔުނިވަރސިޓީގެްއެކަޑެމިކް  ނިނ މުނ ތައް 

ްކުރެވޭނެއެވެ.ްޒުގޮތުނ ްތަނ ފީ



 

 

ް
ނިނ މުން  ޖަލ ސާްބޭއ ވުމަށް 
ގޮވާލުނ ް  އަދިްޖަލ ސާއަށް 

ް

ްޔުނިވަރސިޓ12ްީ ްޢާނ މުޮގތެއ ގައި ްބޯޑުެގްްގެ)ހ( ްގޮވާލާނީ، ްޖަލ ސާއަކަށ  ްބޯޑުގެ އެކަޑެމިކ 
ް ްބޯޑުގެ ްމަޝ ވަރާއާއެކު ްރައީސ ގެ ްނެތް ސެކ ރެޓަރީއެވެ. ްރައީސ  ްޯބޑުގެ ނުވަތަ

ްހިނދެއ ގައިްބޯޑުގެްނާއިބުްރަީއސ ގެްމަޝ ވަރާއާއެކުްބޯޑުގެްސެކ ރެޓަރީއެވެ.
ް ްގައި ް)ހ( ްމާއ ދާގެ ްމި ްބަޔާނ ކޮށ )ށ( ްވަކިގޮތެއ  ްނަމަވެސ ްްފައިޖަލ ސާބާއ ވާނެ ، އޮތ 

ް ްމެނ ބަބޯޑުގެ ްދެބައިކުޅައެއ ބައި ްތެރެއިނ  ްޖަލ ސާއެއް މެނ ބަރުނ ެގ ްޯބޑުގެ ރުނ 
އަދިްރައީސް  އެދެފިނަމަ،ްބޯޑުގެްރައީސް  ލިޔުމުން  ސަަބބުްބަޔާނ ޮކށް  ބާއ ވައިދިނުމަށް 

 ނެތ ްޙާލަތެއ ގައިްބޯޑުގެްނާއިބުްރައީސ ްބޯޑުގެްޖަލ ސާއެއ ްބާއ ވަނ ވާނެއެވެ.ް
ް

 ޖަލ ސާގެްނޯޓިސ ް
ް

ްޔުނިވަރސިޓ13ްީ ްކޮނ މެްްގެ)ހ( ްއެހެނ  ްފިޔަވައި ްޖަލ ސާ ްކުއ ލި ްބޯޑުގެ އެކަޑެމިކ 
ްމަދުވެގެނ  ްްޖަލ ސާއަކަށ ވެސ  ްކުރިނ ްއެކެ)1ްސަރުކާރުބަނ ދުނޫނ ، ްދުވަހުގެ އ (

ްނޯޓިސ ްދޭނ ވާެނއެވެ.ްރުނ ަނށ ްމެނ ބަ
ް ްފޮނުވުމަށ ފަހު ްނޯޓިސ  ްެމނ ބަ)ށ( ްޖަލ ސާއަށ  ްހިނދަކުްރަކު ްނާނ ގާހާ ނާދެވޭނެކަމުގައި

ްރުވާނެކަމުގައެވެ.ހާޒިރަކުްއެޖަލ ސާއަށ ްމެނ ބަބެލެވޭނީްއެ
ް ްމަޖިލީހުގެ ްނަމަްމެނ ބަ)ނ( ްދިމާވެއ ޖެ ްއުޒުރެއ  ްފަދަ ްހާޒިރުނުވެވޭނެ ްޖަލ ސާއަށ  ރަކު

ް ްސެކ ރެޓަރީއަށ 1ްޖަލ ސާފެށުމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކުރިނ  ްގަޑިއިރު ްލިޔުމުނ ްް)އެކެއ (
ްނ ވާނެއެވެ.ްއަނ ގަ

ް
އެހެނިހެން ްއެޖެނ ޑާއާއިް

ްލިޔުނ ް
ރަކުްއެކަމެއ ްއެޖެނ ޑާްކުރުމަށް މެނ ބަބޯޑުގެް، )ހ(ްޖަލ ސާތަކުގެްއެޖެނ ޑާްތައ ޔާރުކުރާނ14ްީ

ްމަތިނ  ްކަނޑައަޅާްގޮތެއ ގެ ްރައީސ  ްބޯޑުގެ ްއެކުލެވޭގޮތަށ  ްކަމެއ  ްއެ ، އެދިފައިވާނަމަ

ހިނދެއ ގައިްބޯޑުގެްނާއިބުްރައީސް ނުވަތަްބޯޑުގެްްބޯޑުގެްސެކ ރެޓަރީއެވެ. ނެތް  ރައީސް 
ްްބޯޑުގެްސެކ ރެޓަރީއެވެ.، ކަނޑައަޅާްގޮތެއ ގެްމަތިނ 

ް ްބޯޑުގެ ްޖަލ ސާްމެނ ބަ)ށ( ް ްލަސ ވެގެނ  ްބޭުނނ ަނމަ ްއެޖެނ ޑާކުރަނ  ްމައ ަސލައެއ  ރަކު
ް ްސެކ ރެޓަރ48ްްީބޭއ ވުމުގެ ްަމޖިލީހުގެ ްއެކު ްލިޔުނ ތަކާއި ްބޭނުނ ާވ ްކުރިނ  ގަޑިއިރު

ްއަށ ހުށަހަޅަނ ްވާނެއެވެ.
ރަކުްހުށަހަޅާްމައ ސަލައެއ ްއެޖެނ ޑާްނުކޮށ ްދޫކޮށ ލާނީްއެމައ ސަލައެއް މެނ ބަބޯޑުގެް)ނ(ް

ނުވަތަްބޯޑުގެްރައީސ ްނެތ ްހިނދެއ ގައިްބޯޑުގެްރަކުްބޯޑުގެްރައީސ އާްމެނ ބަހުށަހެޅިް
ް ްރައީސ އާ ްއެއ ބަސ ނާއިބު ްއެގޮަތށ  ްމިނޫނ ްވެވިއ ޖެނަްމަޝ ވަރާކުރުމަށ ފަހު މައެވެ.



 

 

ް ްބޯޑުގެ ްމަޝ ވަރާއެއ ްމެނ ބަޙާލަތ ތަކުގައި ްނުވަތަ ްމައ ސަލައެއ  ްހުށަހަޅާ ރުނ 
ނުވަތަްހިމަނައި ގެނ ދިއުމާްމެދުްގޮތެއ ނިނ މާނީްްގެނ އެޖެނ ޑާގައިްނުހިމެނުމަށް  ކުރިއަށް 

ްބޯޑުނ ނެވެ.
ވެސ ،ްބޯޑުން އޮތ ްނަމަްމިހެނ ްްް)ނ(ްގައިްއެޖެނ ޑާްކުރާނެްވަކިގޮތެއ (ްމިްމާއ ދާގެރ)

ބަލާފައި،ްބޯޑުެގް ނިނ މަނ ޖެހޭްކަނ ކަމުގެްމުހިނ ުމކަމާއި،ްނިނ މަނ ޖެހޭްއަވަސ މިނަށް 
ފަސ ކުރުމުގެްއިޚ ތިޔާރުްމެނ ބަ ޖަލ ސާއަކަށް  އެހެން  ްގެްބޯޑުރަކުްހުށަހަޅާްމައ ސަލައެއް 
ްރައީސަށް ްށ ރައީސަ ްނާއިބު ްބޯޑުެގ ްހިނދެއ ގައި ްނެތ  ްރައީސ  ްބޯޑުގެ ނުވަތަ

ްލިބިގެނ ވެއެވެ.ް
ްފިޔަވައިބ) ްޖަލ ސާތައ  ްނުރަސ މީ ްކުރިނ ،ް، (ްބޯޑުގެ ްފެށުމުގެ ްޖަލ ސާއެއ  ްކޮނ މެ އެހެނ 

ްބޯޑުގެްއެޖެނ ޑާްތައ ޔާރުކުރެވިފައިްއޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.
އެޖެނ ޑާއާގުޅޭްލިޔުނ ތައ ްޖަލ ސާްބޭއ ވުމުގެްމަދުވެގެނ ްްް(ްޖަލ ސާތަކުގެްއެޖެނ ޑާއާއިޅ)

ްރުނ ނަށ ްޮފނުވަނ ްވާނެއެވެ.މެނ ބަް،ބޯޑުގެްސެކ ރެޓަރީް،ގަޑިއިރުކުރިނ 24ް
ް

 ޖަލ ސާގެްޤާނޫނީްޢަދަދުް
ް

ރުނ ްމެނ ބައެއ ބަޔަށ ވުރެްގިނަްްދެބައިކުޅަރުނ ގެްމެނ ބަބޯޑުގެޖަލ ސާއެއ ްބޭއ ވޭނީްބޯޑުގ15ްްެ
 ހާޒިރުވެްތިބެގެނ ނެވެ.

ް
 ޖަލ ސާތަކުގެްރިޔާސަތުް

ް
16ްް ްބޯޑުގެ ްއެކަޑެމިކ  ްޔުނިވަރސިޓީގެްޔުނިވަރސިޓީގެ ްބަަލހައ ޓާނީ ްރިޔާސަތު ޖަލ ސާތަކުގެ

ބޯޑުގެްރައީސެވެ ނެތިއ ޖެނަމަްޔުނިވަރސިޓީގެްއެކަޑެމިކް ހާޒިރައީސަށް ް.އެކަޑެމިކް  ރުވެވެން 
ްނާއިބުރައީސެވެ ްބޯޑުގެ .ް ްރައީސ އަށ  ްނާއިބު ްއަދި ްނެތިއ ޖެނަމަ،ްހާޒިްރައީސ  ރުވެވެނ 

ހާޒިރުޖަލ ސާގެްރިޔާސަތުްބަލަހައ ޓާނީްޖަލ ސާއަ ރުނ ގެްތެރެިއން މެނ ބައެް،ރުނ މެނ ބަވިްށް 
ްރެކެވެ.މެނ ބަހޮވާް
ް

 ޖަލ ސާްބާއ ވާްތަނ ް
ް

ބާއ ވާނީްޔުނިވަރސިޓ17ްްީ ބޯޑުގެްޖަލ ސާތައް  ްގެްމައިްއިދާރާގައެވެ.ްޔުނިވަރސިޓީގެްއެކަޑެމިކް 

ޖަލ ސާތަކުގައިްޢަމަލުކުރާނެް
 ޑުތައ ްނމިނ ގަ

ް

ް)ހ(ްްބޯޑުގެްޖަލ ސާތަކުގައިްވާަހކަްދައ ކާނީްރިޔާސަތުނ ްފުރުޞަތުްދިނުމުނ ނެވެ.18ްް
ބޯޑުގެްޖަލ ސާތަކުގައިްވާހަކަދެއ ކުމަށް  ނެތިްމެނ ބަ)ށް( ތަފާތުކުރުމެއް  އެދޭްތަރުތީބުން  ރުން 
ްރިޔާސާތުނ ްފުރުޞަތުްދޭނ ވާނެެއވެ.ް



 

 

ްމޯބައިލ ފޯނުނ ާވހަކަދެއ ކުމާ ްޖަލ ސާތަކުގައި ްބޯޑުގެ ްކަނ ކަމުން )ނ( ްމެސެޖ ކުރުނ ފަދަ އި
ްއެއ ކިބާްވާނ ވާނެއެވެ.ްރުނ މެނ ބަ

ކޮނ މެް)ރ(ްބޯޑުގެްޖަލ ސާތަކުގައިްނިނ މާ ނިމުމުނ ،ްއެނިނ މުނ ްްނިނ މުނ ތައް  ނިނ މުމެއް 
ްއެއިއ ވި ްރިޔާސަތުނ  ްއަދި ްއިއ ވަނ ވާނެއެވެ. ްޔައުމިއ ޔާގައިްްރިޔާސަތުނ  ގޮތަށ 

ްރެކޯޑ ކުރަނ ވާނެއެވެ.
ް ްނިނ މުމަކާމެދު ްބޯޑުގެ ްއެކަމަށ ތާއީދުމެނ ބަ)ބ( ްޚިޔާލުތަފާތުވެގެނ  ނުކުރާކަނ ްްރަކު

ްއެކަނ ޔައުމިއ ޔާގައިްމެނ ބައެ ްބޭނުނ ވެއ ެޖނަމަ ްފާހަގަކުރަނ  ްޔައުމިއ ޔާގައި ރަކު
ްފާހަގަކުރަނ ވާނެއެވެ.

ް ްޖަލ ސާތަކުގައި ްބޯޑުގެ ްޖަލ ސާއަށ ްމެނ ބަ)ޅ( ްބައިވެރިވެ ްފުރިހަމައަށ  ރުނ 
ްމާލުކަނ ދޭނ ވާނެއެވެ.ްްއަދިްމިކަނ ްރިޔާސަތުނ ްކަށަވަރުްކުރަނ ވާނެއެވެ.ސަ

ް ްޖަލ ސާތަކުގައި ްބޯޑުގެ ްއެއ ވެސ މެނ ބަ)ކ( ްވާހަކަދައ ކާއިރު ްއަނެއ ްމެނ ބަްރުނ  ްރަކު
ްމިފަދަމެނ ބަ ްއަދި ްނުާވނެއެވެ. ްއުނދަގޫކޮށ ގެނ  ްުހރަސ އަޅާ ްވާހަކައަށ  ްދައ ކާ ްރަކު

ްސަތުނ ްއެކަނ ވަގުތުނ ްހުއ ޓުވަނ ާވނެއެވެ.ޢަމަލެއ ްހިނގާނަމަްރިޔާ
ްޔުނިވަރސިޓީ ްގޮތަކީ ްގެނ ދާ ްކުރިއަށ  ްރިޔާސަތުނ  ްޖަލ ސާތަކުގައި ްބޯޑުގެ ް)އ( އަދިްގެ

ްއުމަޖިލި ްޤަވާޢިދުތަކާއި ްޞޫސ ގެ ްކަމުގައި ްގެނ ދާކަމެއ  ްޚިލާފަށ  ރަކަށް މެނ ބަލުތަކާ
އެކަމާމެދުްރިޔާސަތުނ ްގޮތެއް ފެނިއ ޖެްހިނދެއ ގައިްއެޚިލާފުވާގޮތެއ ްބަޔާނ ކުރުމުނ ،ް

ްނުނިނ މައިްޖަލ ސާްއިތުރަށ ްކުރިއަށ ްގެނ ގޮސ ގެނ ްނުވާނެއެވެ.
ް ްކޮނ މެ ްމައ ސަލަތަކަށ  ްހުަށހެޅޭ ްވޯޓް މެނ ބަ)ވ(ްފާސ ކުރަނ  ްނުެފނ ނަ ްފެނ ނަ ރަކުެވސ 

ްދޭނ ވާނެއެވެ.
ް

ބޯޑުގައިްކަނ ކަނ ްނިނ މާނީްވޯުޓނ ނެވެ.ްްގެ)ހ(ްޔުނިވަރސިޓ19ްީްވޯޓުްދިނުނ ް ްއެކަޑެމިކް 
ްކަމެއ ގައިް ްވަކި ްއެހެނ ަނމަވެސ  ްއަތ އުފުލައިގެނ ނެވެ. ްދޭީނ ްވޯޓު ްޢާނ މުޮގތެއ ގައި )ށ(

ކަނޑައަޅައިފިނަމަްމެނ ބަސިއ ރުްވޯޓުދޭން  ބޯޑުން  އެގޮތަށް  ރަކުްހުަށހަޅައި،ްތާއިދުކޮށް 
ްއެކަމެއ ގައިްދޭނީްސިއ ރުވޯޓެކެވެ.ް

ްރަކަށ ވެސ ްދެވޭނީްއެއ ްވޯޓެވެ.ްމެނ ބަނ(ްނެގޭްކޮނ މެްވޯޓެއ ގައިްބޯުޑގެްކޮނ މެް)
ްގުނާ ްވޯޓު ްތަފ ް،)ރ( ްސެކ ރެޓަޞީްއޭގެ ްބޯޑުގެ ްރެކޯޑުކުރާނީ ްނަމަވެސް ލުތައ  ްއެވެ. ރީ

ްވޯޓުގެްނަތީޖާްއިޢުލާނުްކުރާނީްިރޔާސަތުނ ނެވެ.
ް



 

 

 ބޯޑުގެްނިނ މުނ ތައ ް
ް

ްޖަލ ސާއަކަށް ްގެ)ހ(ްޔުނިވަރސިޓ20ްީ ްނިނ މާ ްއެކަެމއ  ްނިނ މޭނީ، ްކަމެއ  ްބޯޑުނ  އެކަޑެމިކ 
ްރުނ ގެްއަޣ ލަބިއ ޔަތުނ ްއެކަމެއ ްފާސ ވުމުނ ނެވެ.ްމެނ ބަރުވާްޒިޙާ

ް ްއެއ ވެސ  ްމައ ސަލައެއް މެނ ބަ)ށ( ްއެއ ވެސ  ްހިމެޭނ ްމަޞ ލަޙަތެއ  ްއަމިއ ލަ ރެއ ގެ
ްއެ ްމިނ ވަަރކަށ  ްއެއ ވެސ  ްމެނ ބަނިނ މުމުގައި ްމިފަދަްރަކު ްނުވާނެއެވެ.ްއަދި ބައިވެރިވެގެނ 

ްއެ ްއެހެން މެނ ބަމައ ސަލައެއ ކަނ  ްބޯޑުގެ ްިރޔާސަތަށާއި ްފެށިގެނ  ްހިނދުނ  ްއެނގޭ ރަކަށ 
ްއެނ ގުމާއެކުމެނ ބަ ްނިނ މުނ ތަކުނ ްް،ރުނ ަނށ  ްނިނ މަނ ޖެހޭ ްގުޅޭގޮތުނ  އެމައ ސަލައަކާ

ްއެއ ކިބާވާނ ވާނެއެވެ.
ް

ރެކޯޑް ްއިްޔައުމިއ ޔާއާް
ްބެލެހެއ ޓުނ ް

ްރީްތައ ޔާރުްކުރަނ ވާނެއެވެ.ްސެކ ރެޓަ ބޯޑުގެ، )ހ(ްބޯޑުގެްޖަލ ސާތަކުގެްޔައުމިއ ޔ21ްާ
އެނ މެަފހުނ ްބޭއ ވުުންޖަލ ސާގެް، )ށ(ްބޯޑުގެްކޮނ މެްޖަލ ސާއަކަށ ްނުވަތަްބައ ދަލުވުމަކަށ 
ްނުވަތަްބައ ދަލުވުމުގެްޔައުމިއ ޔާްހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.ް

ް ްބޯޑުގެ ްބައ ދަލުވުމުެގް)ނ( ްނުވަތަ ްޖަލ ސާގެ ްބޭއ ވުނު ްކުރިނ  ްޖަލ ސާއެއ ގައި ކޮނ މެ
އިސ ލާޙ ކޮށ ް، ޔައުމިއ ޔާްލިޔެވިފައިްއޮތީްރަނގަޅަށ ތޯްބަލައި އޮތ ނަމަްއެކުށެއް  ް،ކުށެއް 

ްފާސ ކުރަނ ްވާނެއެވެ.
ްސެކ ރެޓަރީް ްބެލެހެއ ޓިފާރާތާއި ްރިޔާސަތު ްޔައުމިއ ޔާގައި ްޖަލ ސާގެ ްބޯޑުގެ )ރ(

ްރަނ ވާނެއެވެ.ްސޮއިކު
މަޢުލޫމާތަށ ޓަކައިްްރުނ ގެމެނ ބަްކޮޕީްްޔައުމިއ ޔާގެްްފާސ ކޮށ ފައިވާް)ބ(ްބޯޑުގެްޖަލ ސާތަކުނ 

ްފޮނުވަނ ާވނެއެވެ.ލަސ ވެގެނ ްހަފުތާއެއ ގެްތެރޭގައިްްރުނ ަނށ މެނ ބަހުރިހާް
ް

ޖަލ ސާތައް 
ކެނ ސަލ ކުރުމާއިް

 ފަސ ކުރުނ ް
ް

22ްްްްް ްމިނ ވަރަށ  ްހަމަވާ ްހާމެނ ބަކޯރަމ  ްއެްޒިރުނ  ްމެދުވެރިވެއ ޖެނަމަ ްޙާލަތެއ  ްނުވެވޭ ރު
ކަނޑައަޅައި ކެނ ސަލ ކުރީކަމުގައިްޖަލ ސާގެްރިޔާސަތުްބަލަހައ ޓާްފަރާތުން  ް،ޖަލ ސާއެއް 

ް ްބޯޑުގެ ްސެކ ރެޓަމެނ ބައެކަނ  ްކެނ ސަލ ކުރަނ ްްރީރުނ ނަށ  ްއަދި އަނ ގަނ ވާނެއެވެ.
ްކުރަނ ވާނެއެވެ.ްސަބަބާއެކުްރެކޯޑ ްޖެހުނު

ް
ނިވަރސިޓީްއެކަޑެމިކް ޔުް

 ބޯޑުގެްސެކ ރެޓަރީް
ް

23ްް ްބޯޑުގެ ްސެކ ރެޓަރީއަކީ ްބޯޑުގެ ްދުވަހުނ ްމެނ ބަ)ހ( ްބޯޑުގައި ްނުހިމެނޭ، ްގޮތުގައި ރެއ ގެ
ްޢައ ޔަނ ކުރާް ްކުރުމަށ ޓަކައި ްކަނ ކަނ  ްއެނ މެހައި ްހިނ ގުމާގުޭޅ ްކުރަނ ޖެހޭ ދުވަހަށ 

ްޔުނިވަރސިޓީގެްމުވައ ޒަފެކެވެ.



 

 

އެކަޑެމިކ ްޯބޑުގެްސެކ ރެޓަރީގެްޒިނ މާތައ ްއަދާކުރުމަށ ޓަކައިްބޭުނނ ވާް)ށ(ްޔުނިވަރސިޓީް
ްލަތ ތައ ްޔުނިވަރސިޓީނ ްއޭނާއަށ ްފޯރުކޮށ ދޭނ ވާނެއެވެ.ްސީވަ

ބޯޑުގެްސެކ ރެޓަރީްއަކީްއިތުބާރުހިފެނ ޖެހޭްފަދަްމަޤާ މެއ ގައިް)ނ(ްޔުނިވަރސިޓީްއެކަޑެމިކް 
ަމޤާމުގެްހަ އޭނާއަށް  މަޢުލޫމާތެއ ،ްހުނ ނަްމީހެއ ކަމުނ ް، އެނގޭްއެއ ވެސް  އިސިއ ޔަތުން 

ް ްފިޔަވައި، ްތެރެއިނ  ްއަދާކުރުމުގެ ްމަސ އޫލިއ ޔަތު ްމަޤާމުގެ ފަރާތަކާްއެހެނ 
ްނުވާނެއެވެ.ްްކޮށ ގެނ ސާއ ހި

ް

ޔުނިވަރސިޓީްއެކަޑެމިކް 
ބޯޑުގެްސެކ ރެޓަރީގެް
 މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ ް

ް

24ްް ްސެކ ރެޓަރީގެ ްބޯޑުގެ ްއެކަޑެމިކ  ްބަޔާނ ކުރެވިފައިްޔުނިވަރސިޓީ ްތިރީގައި ްޒިނ މާތައ 
ްވަނީއެވެ.މި

ްލިޔެް ްނިނ މުނ ތައ  ްޔައުމިއ ޔާއާއި ްކޮމިޓީތަކުގެ ްބޯޑުގެ ްޖަލ ސާތަކާއި ްބޯޑުގެ )ހ(
ްރައ ކާތެރިކޮށ ްބެލެހެއ ޓުނ .

ްއެކިް ްއެނ ގުނ ތައ  ްއަނ ގަނ ޖެހޭ ްގޮތުނ  ްއިދާރީ ްގުޅިގެނ  ްނިނ ުމނ ތަކާ ްބޯޑުގެ )ށ(
ްފަރާތ ތަކަށ ްއެނ ގުނ .

ް)ނ(ްބޯޑުގެްކަނ ތައ ތަކާްގުޅިގެނ ްއެްމަޖިލީހަކުނ ްއަނ ގާްކަނ ތައ ތައ ްކުރުނ .
ް

 ސިއ ރުްހިފެހެއ ޓުނ ް
ް

ކަނޑައަޅާްއުޞޫލެއ ގެްމަތިނ މެނުވީްބޯޑުގ25ްަ ބޯޑުން  ޖަލ ސާގައިް، ހިނގާްއެއ ވެސ ކަމެއ ްއި)ހް(
ްބައިވެރިވާްއެއ ވެސ ފަރާތަކުނ ްހާމަކޮށ ގެނ ނުވާނެއެވެ.

ް ްހައިސިއ ޔަތުނ  ްމަޢުެމނ ބަ)ށ(ްމަޤާމުގެ ްިލބިފައިވާ ްއެރަކަށ  ްނުވަތަ ރެއ ްމެނ ބަލޫމާތެއ ގެ
ްނުވަތަް ްޙާސިލ ކުރުމަށ  ްމަނ ފާއެއ  ްނާޖާއިޒު ްއަމިއ ލައަށ  ްބޭނުނ  ްވަޒީފާގެ އަދާކުރާ

ްއެހެނ ްމީހަކަށ ްމަނ ފާއެއ ްހޯދަިއދިނުމަށ ްބޭުނނ ކޮށ ގެނ ްނުާވނެެއވެ.
ްހައިސިއ  ްމަޤާމުގެ ް)ނ( ްމެނ ބަޔަތުނ  ްމަޢުލޫމާތެއ  ްލިބިފައިވާ ރުކަމުގެްމެނ ބަރަކަށ 

ްފިޔަވައި ްގޮތުނ  ްއަދާކުރުމުގެ ްމަސ އޫލިއ ޔަތު ް، ވާޖިބުތަކާއި ފަރާތަކަށ ްއެހެނ 
 ނުާވެނއެވެ.ްއެމަޢުލޫމާތެއ ްހާމަކޮށ ގެނ 

ް

އެކަޑެމިކް 
ޑިޕާރޓ މަނ ޓ ތައް 

ްއުފެއ ދުނ ް

ވަކިްމާއ ދާއަކާއިްނުވަތަްަވކިްއެކަޑެމިކ ްދާއިރާއަކާްބޯޑުނ ްކަނޑައަޅާްގޮތެއ ގެްމަިތނ ،26ްް
ް.ްހުގައިްއެދެވިދާނެގުޅިގެނ ްއެކަޑެމިކ ްޑިޕާރޓ މަނ ޓެއ ްއުފެއ ދުމަށ ްޔުނިވަރސިޓީގެްމަޖިލި

ްމިގޮތުނ ްޑިޕާރޓ މަނ ޓ ތައ ްއުފައ ދާްއުވާލާނީްޔުނިވަރސިޓީގެްމަޖިލީހުނ ނެވެ.ް
ް



 

 

ޢަމަލުކުރަން  ޤަވާޢިދަށް 
 ފެށުނ ް
ް

ފަށާނީްމިްޤަވާޢިދުްސަރުކާރުގެްގެޒެޓ ގައިްމ27ްި ޢަމަލުކުރަން  ނުވަތަްދިވެހިރާއ ޖޭގެްްޤަވާޢިދަށް 
 ޝާއިޢުކުރާްދުވަހުނ ްފެށިެގނ ނެވެ.ްއިސ ލާމީްޔުނިވަރސިޓީގެްގެޒެޓުގައި

ް
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ް

ފުރަތަމަ އިސްލާހު 

ް:ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް
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