
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ޖާނަލް އަދި 

 ބުލެޓިންގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެކުލަވާލައި ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު)  2015/11މި ޤަވާޢިދަކީ ޤާޫނނު ނަްނބަރު  1 ތަޢާރުފް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން  ،ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ 48ގެ 

 ޝާއިޢުކުރާ ޖާނަލް އަދި ބުލެޓިްނގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެކުލަވާލާ ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ.

 

(އެކެއް) ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން  1ޖާނަލް އަކީ މަދުވެގެން އަހަރަކު 

 ޝާއިޢުކުރާ ޑަބަލް ބްލައިންޑް ޕިއަރ ރިވިއުޑް އެކަޑަމިކް ޖާނަލްއެކެވެ.

 

(އެކެއް) ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން  1ބުލެޓިން އަކީ މަދުވެގެން އަހަރަކު 

 ޝާއިޢުކުރާ ނިއުސްލެޓަރ އެކެވެ.

 

ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ޖާނަލް އަދި  މި 2 ނަން 

 ބުލެޓިންގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެުކލަވާލާ ހިންގުމާބެހޭ ޤަާވޢިދު' އެެވ.

 

މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ޖާނަލް އަދި  3 މަޤުޞަދު 

 ގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެުކލަވާލާ ހިންގާނޭގޮތް ބަޔާންކުރުމެވެ. ބުލެޓިން

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު 

އެކުލަވާލާ ހިންގުމުގެ 

 ބޭނުން 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑެއް އެކުލަވާލާ ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޢިލްމީޮގތުންާނއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ޤާބިުލ  4

ރިއަލް ބޯޑެއްގެ ެބލުމާއި މަޝްވަރާގެ މަތީން، މެންބަރުންތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުެލވިގެންވާ އެޑިޓޯ

 ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ޖާނަލް އަދި ބުލެޓިންގެ ެފންވަރު ކަށަވަރުކޮށް ހިފެހެއްޓުމެވެ.

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ 

ކަންތައްތައް ހިންގާ 

 ބަލަހައްޓާ ފަރާތް 

ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ޖާނަލް އަދި ބުލެޓިންގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެކުލަވާލާ ހިންގުމުގެ  5

ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލާީނ، ިމޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުގެ މަތީްނ، ސެންޓަރ ފޯ 

 ރިސާޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަނުންެނވެ. 



 

 

 

ޖާނަލްގެ އެޑިޓޯރިއަލް 

 ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

ޖާނަލްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ  6

 ގޮތަށެވެ.

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ. –އެޑްވައިޒަރ  (ހ)

 

ވައިސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ.  –ޗީފް އެޑިޓަރ  (ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ޗާންސެލަރ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ާޗންސެލަރ

 އެކަޑަމިކް ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ތާއީދު ލިބުމުން އެފަރާތެއް.

 

 ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންގެ ޑީން. –އެޑިޓަރ  (ނ)

 

 :(ނުވައެއް) މެންބަރުންނަކީ  9މި  –އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު މެމްބަރުން (ނުވައެއް)  9 (ރ)

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެކަޑަމިކް)؛ •

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (ރިސާރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން)؛ •

 (ހަތަރެއް) ޑީނުން؛ 4 •

 (އެކެއް) ލެކްޗަރަރ؛ 1 •

 (ދޭއް) މެންބަރުން. 2ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުން ޢައްޔަނުކުރާ  •

(އެކެއް) ލެކްޗަރަރ، އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ  1(ހަތަރެއް) ޑީުނންނާއި،  4މީގެ ތެރެއިން 

(ދޭއް) މެންބަރުން ވާންވާނީ އެ ބައެއްގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި  2ބޭރުން ޢައްޔަނުކުރާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި މަޝްވަރާތަަކށް ޙިއްސާކުރެވޭނެ ޚިޔާލުތަކަށްޓަކައި

ވައިސް ޗާންސެލަރ ގެ ލަފާގެމަިތން ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާޗް އެންޑް  ޗާންސެލަރ އާއި

 2ޕަބްލިކޭޝަނުން އައްޔަންކުރާ މެންބަރުންނަށެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ޭބރުން ޢައްޔަނުކުރާ 

، (ދޭއް) މެްނބަރުން ވާންވާނީ ޖާަނލްގައި ބޭނުންކުރާ ތިން ބަސް ކަުމގައިވާ ދިވެހި ބަސް

(ދޭއް) ބަަހށް އަހަލުވެރި ބަޔަކަށެވެ.  2ގެ ތެރެއިން އަރަބި ބަސް އަދި އިނގިރޭސި ބަހު

ރިވީލްޑް ޮނލެޖާއި ދީނީ ޢިލްަމށް  މީގެ އިތުރުން، މިމެްނބަރުންގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ

 އަހުލުވެރި މެންބަރުން ހިމެެނންާވނެއެވެ.

 



 

 

(ަފހެއް)  5މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިެގންވަނީ  –އިންޓަރނޭޝަނަްލ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ  (ބ)

މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިެމންބަރުން ވާންާވނީ އެ ބައެްއގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި މަޝްވަރާތަަކށް ޙިއްސާކުރެވޭނެ ޚިޔާލުތަކަށްޓަކައި

ޗާންސެލަރ އާއި ވައިސް ޗާންސެލަރ ގެ ލަފާގެމަިތން ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާޗް އެންޑް 

 ކުރާ މެންބަރުންަނށެވެ.ޕަބްލިކޭޝަނުން އައްޔަން

 

ޖަރނަލްގެ ކޮްނމެ އަދަދަކައްވެސް ލިބޭ އާރޓިަކލްތަކުގެ ދާއިރާތަކަށް  –ރިވިއު ކޮމެޓީ  (ޅ)

ބެލުމަށްފަހު އެދާއިރާތަކުގެ ފަންީނ މެންބަރުން ހިމެނޭ ރިވިއު ކޮެމޓީތަކެއް އެޑިޓޯރިއަލް 

 ބޯޑުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

 

ބޯޑުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާއަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެވޭ ފެންވަރުގެ އެޑިޓޯރިއަލް  (ކ)

މީހުން،ކުރެވޭ މަޝްވަރާއެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދަޢުވަތުދީގެން ވަުގތީގޮތުން އެޑިޓޯރިއަލް 

 ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ބަިއވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ބުލެޓިންގެ އެޑިޓޯރިއަލް 

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބޯޑު 

ބުލެޓިންގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެޭނ  7

 ގޮތަށެވެ.

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ. –އެޑްވައިޒަރ  (ހ)

 

ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  –ޗީފް އެޑިޓަރ  (ށ)

 ވައިސް ޗާންސެލަރ އައްޔަން ކުރާ ފަރާތެއް.

 

 ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންގެ ޑީން. –އެޑިޓަރ  (ނ)

 

(ފަހެއް) މެންބަރުން ވާންވާނީ އެ  5މި  –(ފަހެއް) އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު މެމްބަރުން  5 (ރ)

ބަލައި މަޝްވަރާތަަކށް ޙިއްސާކުރެވޭނެ  ބައެއްގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި ތަުޖރިބާއަށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ އާއި ވައިސް ޗާންސެލަރ ގެ  ،ޚިޔާލުތަކަށްޓަކައި



 

 

ލަފާގެމަތިން ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަނުން އައްޔަންކުރާ 

 މެންބަރުންަނށެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެވޭ ފެންވަރުގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާއަކާއި ގުޅިގެން  (ބ)

މީހުން،ކުރެވޭ މަޝްވަރާއެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދަޢުވަތުދީގެން ވަުގތީގޮތުން އެޑިޓޯރިއަލް 

 ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ބަިއވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ޗީފް އެޑިޓަރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންަތކުގެ  (ހ) 8

 އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުން ނިންމާ ނިްނމުންތައް ތަންފީޒުވަމުންޭދތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން. (ށ)

އެޑިޓަރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޗީފް އެޑިޓަރަށް އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަށް ާހޒިރުނުވެވޭ ޙާލަތެއް  (ހ) 9

 ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްުޓން.މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެޑިޓޯރިއަލް 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެކުލަވާލާ ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހާ އިދާރީ އިންތިޒާމުތަކަކާއި،  (ށ)

 ޔައުމިއްޔާއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެްއޓުން.

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުން.އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންަތއް ރާވާ އެ  (ނ)

 އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުން ނިންމާ ނިްނމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުން. (ރ)

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގައި 

ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ޤަވާޢިދުން ހާޒިރުވުން، މަޤްބޫލު އުޒުރެއް  (ހ) 10

މެދުވެރިވެގެން ހާޒިރުނުވެވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ހާޒިރުނުވެވޭނެކަން ދުރާލާ 

 ޗީފް އެޑިޓަރަށް އެންގުން.

ޖާނަލް އަދި ބުލެޓިންގައި ޝާއިުޢކުރެވޭ ލިޔުންތައް ރިވިއު ކުރާނޭ ޢުޞޫލުތަކާއި ހަމަތައް  (ށ)

 އެކުލަވާލާ އެއާ އެއްގޮތަށް ރިވިއު ކުރުން.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުން ވަކިވަކި މެންބަރުންނާއި ޙަވާލު ކުރާ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާ  (ނ)

 ކުރުން.

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ނިންމުންތައް ލިޔެ ރައްކާތެރިކޮށް  (ހ) 11

 ބެލެހެއްޓުން.



 

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ  

ސެކްރެޓަރީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް  (ށ)

 އެންގުން.

 ބޯޑުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ޗީފް އެޑިޓަރާއި އެޑިޓަރު އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުން. (ނ)

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ 

 މުއްދަތު 

 

 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހެވެ. 2މުއްދަތަކީ މީލާދީ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ  12

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުން 

މެންބަރުން ވަކިވުމާއި 

 ވަކިކުރުން 

 މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުްނ. ،އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މެންބަރަކު (ހ) 13

ކުރިކަމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއް  (ށ)

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން.

ބޯޑުގެ މެންބަރަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގައި އަދާކުރަމުން ދާ  (ނ)

 ދާއިމީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން ނުވަަތ ވަކިކުރުން.

ބޯޑުގެ މެންބަރަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް އޮފް  (ރ)

 ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެގެން އަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މެންބަރަކު، އެމެންބަރު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންާމތައް އަދާ ކުރުމަށް  (ބ)

ފަރުވާކުޑަކުރާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވި، އެކަން އިސްލާޙްކުރުމަށް ނަޞީޙަތްތެރިވުމުންވެސް 

ނުކޮށްފިނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރާއި ވައިސް ޗާންސެލަރގެ އެކަން އިސްލާޙް 

 ލަފާގެ މަތީން، އެމެްނބަރަކު އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން ަވކިކުރުން.

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު 

 

ރެވެ. ޗީފް އެޑިޓަރު އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޗީފް އެޑިޓަ 14

ނެތިއްޖެ ހާލަތެއްގައިނަމަ އެޑިޓަެރވެ. ޗީފް އެޑިޓަރާއި އެޑިޓަރު ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެވަގުތަކު 

 ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިއެކެވެ.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ  

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

 

 އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން  ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް 15

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް 

ޢާންމުގޮތެއްގައި އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ގޮވާލާނީ، ޗީފް އެޑިޓަރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު  16

 ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.



 

 

ނިންމުން އަދި 

 ބައްދަލުވުމަށް ގޮވާލުން 

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ 

 ބައްދަލުވުންގެ ނޯޓިސް 

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ކުއްލި ބައްަދލުވުން ފިޔަވައި އެހެން ޮކންމެ ބައްދަލުވުމަކަށްވެސް  (ހ) 17

(ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން މެމްބަރުންނަށް ޯނޓިސް  2މަދުވެގެން ސަރުކާރުބަންދުނޫން، 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުމަށް ނާދެވޭނެކަމުަގއި ނާންގާހާ ހިނދަކު ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހު މެްނބަަރކު  (ށ)

 ބެލެވޭނީ އެމެްނބަރަކު އެބައްދަލުުވމަށް ޙާޟިރުވާނެކަމުގައެވެ.

ބޯޑުގެ މެމްބަރަކު ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވެވޭނެ ފަދަ ޢުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ  (ނ)

ސެކްރެޓަރީއަށް (ެއކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ބޯޑުގެ  1ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ 

އެޖެންޑާއާއި އެހެނިހެން 

 ލިޔުން 

 

 24ބޯޑުގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންަތއް ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ފެށުމުގެ  18

 ފޮނުވަންާވނެއެވެ.(ސައްވީސް) ގަޑިއިރު ކުރިން، ބޯޑުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް މެންބަރުންނަށް 

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންގެ ޤާނޫނީ 

 ޢަދަދު 

 

(ަހތެއް)  7ޖާނަލްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ާޤނޫނީ ޢަދަދަކީ ރިޔާސަތު ހިމެޭނނެހެން  (ހ) 19

 މެންބަރުންނެވެ.

(ފަހެްއ)  5ބުލެޓިންެގ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަީކ ރިޔާސަތު ހިެމނޭނެހެން  (ށ)

 މެންބަރުންނެވެ.

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ 

 ގޮތް 

 

(ތިނެއް) ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ރަސްމީ  3އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ބެހިގެންވަނީ  20

 ނުރަސްމީ ބައްދަުލވުން އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުންއެެވ. ،ބައްދަލުވުން

އެޑިޓޯރިއަލް 

ބޯޑުގެރަސްމީ 

 ބައްދަލުވުން 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މަޤުޞަުދ ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، އެިޑޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ރަސްމީ  21

 ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

 



 

 

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ 

 ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުން 

ންބަރުންދެކޭ މި ޤަވާޢިދުގައިވާ އިޖުރާޢީ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކޮށް، ހަމައެކަނި މަޝްވަރާކޮށް، މެ 22

ގޮތް ކަމެއްގައި ހޯދުމުގެ ބޭނުމުަގއި ބޯޑުގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްޭވނީ ތިރީގައި މިވާ ކަންކަމަށްރިޢާޔަތްކުރުމާއެކުއެވެ.

 

ޗީފް އެޑިޓަރުގެ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ރުހުމެއްނެތި، އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ނުރަސްމީ  (ހ)

 ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ. 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމާ ނިްނމުންތައް ތަްނފީޒެއް  (ށ)

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

އެޑިޓޯރިއަލް  ބޯޑުގެ 

 ބައްދަލުވުން ކުއްލި 

ކުއްލި އަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ، އެޑިޓޯރިއަލް  ބޯޑުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކީ (ހ) 23

ނޯޓިސް ދިުނމާބެހޭ ގޮތުން ިމ ޤަވާޢިދުަގއިވާ އިޖުރާޢަތުތައް ، ނިންމުމަށްޓަކައި

ފުރިހަމަނުކޮށް ބާއްވާ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިގޮތުން ބާއްވާ 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެހެން ހުރިހާ އިޖުރާޢަތުތަކެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޒުބައްަދލުވުމެއްގައި ނިންމާ ިނންމުންތައް ތަންފީއެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ކުއްލި  (ށ)

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

 ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތް 

 އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ކަންތައްތައް ގެންދަންވާނީ މަޝްވަރާގެ މަތިްނނެވެ.  (ހ) 24

ނިންމުންތައް ިނންމަންވާނީ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަްށ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންަތކުގެ  (ށ)

 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްަޔތުންނެވެ.

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

 

ބައްދަލުވުމުގައި ، ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންމެނުވީ ބޯޑުގެ ިހނގާ އެއްވެސްކަމެއް 25

 އެއްވެސްފަރާތަކުން ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.ބައިވެރިވާ 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު 

ބައްދަލުވުންތައް 

ކެންސަލްކުރުމާއި 

 ފަސްކުރުން 

ކޯރަމް ހަމަވާ މިންވަރަށް މެންބަރުން ހާޒިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ ބައްދަލުވުމެއް  26

އެކަން ބޯޑުގެ  ،ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިކެންސަލްކުރީކަމުގައި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

މެންބަރުންަނށް ސެކްރެޓަރީ މެދުވެރިކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކެންސަލްކުރަން 

 ޖެހުނުސަބަބާއެކު ރެކޯޑްކުރަންވާެނއެވެ.



 

 

 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ 

 މެމްބަރުންގެ އެލަވަންސް 

ޔަން ކުރާ މެންބަރުންނަށް ކޮންެމ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުން ޢައް 27

ރުފިޔާ ޭދންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ިމ އެލަަވންސް ދެވޭނީ، ިމނިސްޓްރީ  500ބައްދަލުވުމަކަށް 

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ 

 އް ނުދެވޭނެއެވެ. ތެރެއިން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުްނނަށް އެލަވެންސެ

 

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތް 

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

 ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް 

 

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަށް  28

 ހާޒިރުވާ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ  29

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 

ޤަވާޢިދު އިޞްލާހު 

 ކުރުން 

 މި ޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށެވެ. 30

 

ފާސްކުރެވުނު ޤަވާޢިދު 

 ތާރީޚް 

  2016މެއި  19 

ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް 

 ގެނެވުނު ތާރީޚް 

 2017ޖުލައި  31 

 

 


