
 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ "އައުްޓސްޓޭންޑިންގ ސްޓާފް މީ އިސްލާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޤަވާޢިދުދިނުމާއި ބެހޭ  ރޮެކގްނިޝަން އެވޯޑް"

 

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   1 ފްތަޢާރު

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަުށްނ 

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 

 މި އެވޯޑަކީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

 ފުލާގައި އެރުވޭ އެވޯޑެކެވެ.ޙަޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ 

'ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ   2 ނަން

އެވޯޑް" ދިނުމާއި  "އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ސްޓާފް ރެކޮގްނިޝަން

 އެވެ. "ބެހޭ ޤަވާޢިދު

ގެ ޭބނުމަކީ، ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޤަވާޢިދުމި   3 މަޤުޞަދު

އަންގައިދީ، އެކަމުގަިއ  ސްޓާފް ރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑް ާޢންމުކޮށް

ގައި އުޞޫލުތަްއ ޤަވާޢިދުިމ  ،ފެްނނާނޭގޮަތށްދެފުށް 

 ޑައެޅުމެވެ.ނކަ

އެޯވޑް ދެވޭނެ 

 ކެޓެގަރީތައް 

 (ތިނެއް) ކެެޓގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 3މިއެވޯޑް ދެވޭނީ  (ހ) 4

 ) އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޑީން ރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑާއި؛1(

) އައުޓްސްޓޭންޑިންގ އެކެޑެމިކް ސްޓާފް 2(

 އެވޯޑާއި؛ރެކޮގްނިޝަން 



 

 

) އައުޓްސްޓޭންޑިންގ އެޑްމިން ސްޓާފް ރެކޮގްނިޝަން 3(

 އެވޯޑެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ އެވޯޑްތައް ދެވޭނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)  

 މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައި، އެ މަޖިލިުހން ފާސްކުރުމުންނެވެ.

އެޯވޑާއި ގުޅޭ އެންމެހާ 

ކަންކަމުގެ މަސްއޫލުވެރި 

 ފަރާތް 

މިއެވޯޑާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހަްއޓާނެ އެންމެ އިްސ  (ހ) 5

 ފަރާތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ.  

މިއެވޯޑާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަަލހައްޓާނީ ވައިްސ  (ށ) 

ޗާންސެލަރގެ މަޝްވަރާގެ މަތިްނ ، ޗާންސެލަރގެ އިތުރުން

އް) މެްމބަރުންެގ ހަތަރެ( 4ވައިސް ޗާންސެލަރ އައްޔަނުކުރާ 

 މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

 މައްޗަށެވެ. މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ ައންަނނިވި ފަރާތްތަކުގެ  (ނ)  

 ވައިސް ޗާންސެލަރ .1

 1ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ ތެރެއިން  .2

 (އެކެއް) ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ

(އެކެއް)  1ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް ބޯޑުން  .3

 މެންބަރު 

 1ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  .4

 (އެކެއް) އިދާރީ މުއައްޒަފު

 (އެކެއް) ފަރާތް 1ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުން  .5

 

އެޯވޑް ޮކމިޓީއަށް 

މެންބަރުން 

(ފަހެއް) ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  5ޤަވާޢިދުގެ  މި (ހ) 6

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައި، 

 އެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 



 

 

އައްޔަންކުރުމާއި މުއްދަތު 

 ކަނޑައެޅުން 
 (ތިނެއް) އަހަރެވެ. 3އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީން  (ށ) 

އެޯވޑް ޮކމިޓީން 
މެންބަރުން ވަކިވުމާއި 

 ވަކިކުރުން

 މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން. ،ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު (ހ) 7

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ  (ށ) 

 ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން.

ޔުނިވަރސިޓީގައި އަދާކުރަމުން ދާ ދާއިމީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން  (ނ)  

 ވަކިކުރުން.ނުވަތަ 

ޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެގެން އަޅާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮން (ރ)  

 ލާހީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން.ޞްއި

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

މެމްބަރުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަްށ ހާޒިރުވުން. (ހ) 8

ނަމަ އެކަން ހާޒިރުނުވެވޭމަޤުބޫލް އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން  (ށ) 

 .ށް އެންގުންކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަ

އެކުލަވާލައި އެއާ އެއްގޮތަށް  އެވޯޑް ދެވޭނޭ އުޞޫލަކާ ހަމަތަކެއް (ނ) 

 .މަލު ކުރަމުން ގެންދިއުން ޢަ

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ވަކި ވަކި މެންބަރުންނާ ޙަވާލު ކުރާ  (ރ)  

 .ޒިންމާތައް ފުރިހަމަޔަށް އަދާ ކުރުން

 މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް. (ބ)  

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ ރަސްމީ 

 ބައްދަލުވުން

 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ މަޤުޞަދު ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި،   9

ފްލާގެ ޙަންތައް ބާއްވާ، ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމީބައްދަލުވު

ލިބޭނޭ (ދޭއް) މަސްދުަވސް ކުރިން އެވޯޑް  2މީލާދީން 

 ށްލީހައް ކަނޑައަޅައި، ޔުނިވާރސިޓީ މަޖިފަރާތްތަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



 

 

 

 

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް 

ނިންމުން އަދި 

 ބައްދަލުވުންއަށް ޮގވާލުން

ޢާންމުގޮތެއްގައި އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ގޮވާލާނީ،   10

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުގެ މަޝްވަރާއާއެކު 

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޯނޓިސް 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށްވެސް މަދުވެގެްނ  (ހ) 11

(ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން މެމްބަރުންނަށް  2ސަރުކާރުބަންދުނޫން، 

 ނޯޓިސް ދޭންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުމަްށ ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހު މެންބަރަކު  (ށ)  

ނާދެވޭނެކަމުގައި ނާންގާހާ ހިނދަކު ބެލެވޭނީ އެމެންބަރަުކ 

 އެބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވާނެކަމުަގއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ބައްދަލުުވމަށް ޙާޟިރުނުވެވޭނެ ފަަދ  (ނ)  

(އެކެއް)  1ޢުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ބައްަދލުވުން ފެށުމުގެ 

 ސެކްރެޓަރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮމިޓީގެ 

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

އެޖެންޑާއާއި އެހެނިހެން 

 ލިޔުން

ސް) ވީ(ސައު 24ބައްދަލުވުމެއް ފެށުމުގެ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ   12

ގަޑިއިރު ކުރިން، ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް މެންބަރުންނަށް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންގެ ޤާނޫނީ 

 ޢަދަދު 

(ތިނެްއ)  3ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ރިޔާަތސު ހިމެނޭނެހެން   13

 މެންބަރުންނެވެ.



 

 

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަކީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ   14

 އައްޔަނުކުރާ ފަރާތެކެވެ.ވައިސް ޗާންސެލަރ 

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

ރިޔާސަތުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު

ބައްދަލުވުންތަކުެގ  ރިޔާސަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ   15

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

 ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތް 

 ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ގެންދަންާވނީ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.   16

 

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ނިންމުންތައް

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންުމންތައް ނިންމަންވާނީ ކޮމިޓީެގ   17

 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުްނގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ޔައުމިއްޔާއާ ރެޯކޑް 

 ބެލެހެއްޓުން

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާ ރެކޯޑް   18

ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަުށން ކޮމިޓީއަްށ 

 އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ސެކްރެޓަރީއެވެ.

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތައް 

ކެންސަލްކުރުމާއި 

 ފަސްކުރުން

ކޯރަމް ހަމަވާ މިންވަރަށް މެންބަރުން ހާޟިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް   19

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ ބައްދަުލވުމެއް ކެންސަލްކުރީކަމުގައި 

 ،ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައި

ކޮށް އެކަން ކޮމިޓީގެ މެންބަުރންނަްށ ސެކްރެޓަރީ މެދުވެރި

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކެްނސަލްކުރަން ޖެހުނުސަބަބާއެުކ 

 ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.



 

 

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

 ސެކްރެޓަރީ

 

ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް އަކީ ސެކްރެޓަރީއެވޯޑް ކޮމިޓީގެ   20

 އްޔަނުކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ.ޢަޗާންސެލަރ 

 

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

ގެ ސެކްރެޓަރީ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ޔައުމިއްޔާއާއި ނިންމުންތައް ލިޔެ  (ހ) 21

 ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން އަންގަންޖެހޭ  (ށ) 

 އެންގުންތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް ެއންގުން.

އަންގާ ކަންތައްތައް ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ރިޔާސަތުން  (ނ)  

 ކުރުން.

އެޯވޑް ޮކމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންމެނުވީ ކޮމިޓީގައި ިހނާގ   22

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސްފަރާތަކުން ، އެއްވެސްކަމެއް

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތް 

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

 ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް 

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ   23

ަމށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންެގ އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު

 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.ޣުއަ

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ޤަވާޢިދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި  (ހ) 24

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

 30މި ޤަވާޢިދު މަޖުލީހުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  (ށ)  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެވޯޑް ކޮމިޓީ 

 އައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ.



 

 

 

 
(ދޭއް)  2ލީހުން ފާސްކުރާތާ މީލާދީން އެވޯޑް ކޮމިޓީ މަޖި (ނ)  

މަސްދުވަސް ތެރޭގައި "އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ސްޓާފް 

ލީހަށް ލްތައް ކަނޑައަޅައި މަޖިއުޞޫރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑް" ގެ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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