
 

 

 ކުއްލިއްޔާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދު 

 

މި ޤަވާޢިދަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކުގައި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާ  1 ތަޢާރުފް 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  2015/11ހިންގުމާގުޅޭގޮތުން، ާޤނޫނު ަނންަބރު: 

 ވަނަ މާއްދާއިްނ ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަާވޢިެދކެވެ. 48ޤާނޫނު) ގެ 

 

 މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 'ކުއްލިއްޔާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ ގެ ޤަވާޢިދު' އެވެ. 2 ނަން 

 

 2015/11މާނައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހ) 'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ  3 މާނަކުރުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން އުފައްދާފައިވާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

(ށ) 'ކުއްލިއްޔާ' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

 ންޓަރ ތަކެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެ

(ނ) 'ޑީން" ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ކުއްލިއްޔާތައް ހިންގުމާ ހަވާލުވެިތބޭ އެންމެ އިސްވެރީންނެވެ. 

 (ރ) "ކޮމިޓީ" ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ކުއްލިއްޔާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އެވެ.

 

މި ޤަވާޢިދުގެ  މަޤްޞަދަކީ، އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ކުރިއެރުމާއި ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި  4 މަޤްޞަދު 

ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގެ ބޭނުންތަަކށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކުން 

ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި ފަންީނ  ދިރާސާތައް ހެދުމަށާއި

ުޔނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކުގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީތައް  ،ރުޝާދާއި ލަފާ ހޯދުމަށްއި

 އެކޮމިޓީ ހިންގާނެގޮތް ބަޔާންކުރުމެވެ.  އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި އެކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

 

(ހ) ކުއްލިއްޔާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގައި އެންމެ ިއސްދައުރެއް އަދާ ކުރާނީ  5 ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން 

 ކުއްލިއްޔާގެ ޑީންއެވެ. 

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށްފަުހ،  (ށ) ކޮންެމ ކުއްލިއްޔާއަކުންވެސް، ކުއްލިއްޔާ

 ންވާނެއެވެ.އެކޮމިޓީއަށް ރުހުން ހޯދުމަށް އެަކޑެމިކް ބޯޑަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރަ 



 

 

 

 ކުއްލިއްޔާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލަންވާނީ ތިރީގައިވާ މެންަބރުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.  6 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 

 ކުއްލިއްޔާގެ ޑީން  )1(

ޢިލްމީ ތަޖުރިާބ ލިބިފައިވާ  ،އެ ކުއްލިއްޔާއަކުން ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން )2(

 (ތިެނއް) މެމްބަރުން.  3ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ 

ކުއްލިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ  )3(

ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުމަށް، ޔުނިަވރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

 (އެކެއް) މެމްބަރ  1

 

(ދޭއް)  2ކުއްލިއްޔާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެްނބަރުކަމުގެ ދަުއރަކީ ދިރާސީ   7 ގެ ދައުރު މެންބަރުކަމު 

 އަހަރު ދުވަހެވެ.

 

 ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 

ކުއްލިއްޔާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަކީ ކުއްލިއްޔާ ހިނގަން ހުްނަނ ޑީނަށް، ތިރީގަިއބަޔާން  8

 ކަންތައްތަކާމެދު ލަފާިދނުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.ކޮށްފައިވާ 

ކުއްލިއްޔާގެ ތަރައްޤީއާއި އަދި ކުއްލިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް  )1(

 ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި މަޝްވަރާ ދިނުން.

ކުއްލިއްޔާގެ ތަޢުލީމީ އަދި ިޢލްމީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުްނ  )2(

 .މަޝްވަރާކޮށް ލަފާ ދިނުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަލްސަފާއާއި ސިޔާސަތު ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ  )3(

 ކުއްލިއްޔާގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަޑިތައް ކަނޑަ އެޅުމުގައި ލަފާދިނުން.

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ރޮނގުން ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއަކުންވެސް އަދާކުރެވިދާނެ  )4(

 ދައުރަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ލަފާ ދިނުން. 

ގެއެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ކޯސްތަކާ ބެހޭޮގތުން ލަފާ ރާއްޖޭ )5(

 ދިނުން.

ކުއްލިއްޔާއަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭގޮުތންނާއި އެެހން ބަޔަކާ  )6(

 ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ަލފާދިނުން 

ކުއްލިއްޔާގެ މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި،  )7(

 އިސްތިހާރުކޮށް ޕްރޮމޯޓްކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާމެދު ލަފާދިނުން 



 

 

 

(ހަތެއް) ދުވަސް ކުރީން، ކޮމިޓީގެ  7(ހ) ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ  9 ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 

 މެންބަރުންަނށް ޖަލްސާ ބޭއްވުމަްށ ކަނޑައެޅި ތާރީޚް އަންގަންވާނެއެވެ.

ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހު ެމންބަރަކު ޖަލްސާއަށް ނާދެވޭނެކަމުގައި ނާންގާހާ ހިނދަކު (ށ) 

 ބެލެވޭނީ އެމެްނބަރަކު އެޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނެކަމުގައެވެ.

(ނ) ކޮމިޓީެގ މެމްބަރަކު ޖަްލސާއަށް ހާޒިރުނުވެވޭނެ ފަދަ ުޢޒުރެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

މިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަށް (އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮ 1ޖަލްސާފެށުމުގެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

އެޖެންޑާއާއި އެހެނިހެން 

 ލިޔުން 

(ހ) އެޖެންޑާގައި ހިެމނުމަްށ ބޭނުންާވ މައްސަލައެއްވާނަމަ، ކޮމެޓީގެ ކޮންެމ  10

 48މެންބަރަކަށްވެސް އެމައްސަލައެއް، ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ 

 ގަޑިއިރުކުރީން، ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.(ސާޅީސް އަށެއް) 

(ށ) ކޮމިޓީެގ މެްނބަރުން ެއޖެންޑާކުރުމަށް ހުށައަޅާ މަްއސަލަތައް ހުށައަޅަންވާނީ 

 ލިޔުމުންނެވެ.

(ނ) ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި އެޖެންޑާއާގުޅޭ ލިޔުންތައް ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

 ކުރީން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންަނށް ފޮނުވަްނވާނެއެވެ.(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު 24

(ރ) ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް މަޝްވަރާކުރާނެ ވަގުތު 

(ސާދަ) ދުަވސް ތެރޭގައި އެހެން ޖަލްސާއެއް އިންތިޒާމު ކުރަން  14ނުލިބިއްޖެނަމަ 

 ވާނެއެވެ.

 

 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

 

ރިޔާސަތު ނުލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ  11

 އެއްބައެވެ.

 

(ހ) ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ަބަލހައްޓާނީ ކޮމިޓީެގ ރައީސެވެ. ރައީސަށް ޙާޟިރުވެވެން  12 ރިޔާސަތު 

 ނެތިއްޖެނަމަ ކޮމިޓީގެ ނައިބުރަީއސެވެ.

 (ށ) ކޮމިޓީގެ ރައީސަކީ ކުއްލިއްޔާގެ ޑީނެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކުއްލިއްޔާގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ދެން ތިބި ، ނައިބުރައީސަކީ(ނ) 

 މެންބަރުގެ ތެރެއިން، މެްނބަރުން އިންތިޚާބުކުރާ މީހެކެވެ.



 

 

 

  1(ދޭއް) ފަހަރު ޖަލްސާ ބާއްވަން ވާނެއެވެ. ( ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކު  2މަދުވެގެން އަހަރަކު  13 ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ޢަދަދު 

 އް) ފަހަރު ޖަލްސާ ބާއްވަްނވާނެއެވެ.)(އެކެ

 

 ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނީ ޔުނިވރސިޓީގެ މައި އިދާރާގައެވެ. 14 ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަން 

 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހެވެ. 2ކޮމިޓީގެ ޢުމުރަކީ މީލާދީ  15 ކޮމިޓީގެ ޢުމުރު 

 ކުއްލިއްޔާއިންނެވެ.ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބަލަހައްޓާނީ  16 ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 

 މި ޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށެވެ.  17 ޤަވާޢިދު އިސްލާޙުކުރުން 

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 

 ދިމާވުން 

 

 ބޯޑުންނެވެ.މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު ކުރާނީ އެކަޑަމިކް  18

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  މި ޤަވާޢިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަާށނީ މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީ  19

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. 

 

 2017އޭޕްރިލް  13  ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 

 


