
  

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 

 އަސާސީ ޤަވާޢިދު

 

 .އެވެ" البطال رابطة "މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމަކީ  1.1 1 ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން

 .އެވެ “s Union’Student”އިނގިރޭސި ބަހުން މާނަކުރާނީ  ކިޔާނީ  1.2  

 ދިވެހިބަހުން މާނަކުރާނީ "ދަރިވަުރންގެ ގުޅުން" އެވެ. 1.3  

 ދިވެހިބަހުން މާނަކުރާނީ "ދަރިވަުރންގެ ގުޅުން" އެވެ.   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ (ފަހުދު  ،މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާ އަކީ 2.1 2 ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާ  

 .ރަސްގެފާނު ބިނާ)، ވައިެލޓްމަގު، މާލެ، އެވެ

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދަކީ ދަރިވަރުންގެ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް  3.1 3 ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދު

ރިކަމުގެ ރައްކާތެރިކުރުމާއި، މަސްލަހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، އުޚުއްވަތްތެރިކަމާއި ވަފާތެ

.  ރޫޙް އާލާކުރުމާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ

 .  މީގެ އިތުރުން މި މަޤްޞަދުތަކުެގ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

 އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުން. 3.1.1

 .ހިމާޔަތްކުރުންދަރިވަރުންގެ ތަޢްލީމީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި،  3.1.2

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ދީނީ ރޫޙް ދިރުވައި އާލާކޮށް، އެކުވެރިކަމާއި  3.1.3

 އެއްބައިވަންތަކަމާއި އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަން ޤާއިމުކުރުން، 



  

 

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާއީ ރޫޙު އާލާކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު  3.1.4

އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި (އެފަދަ ފުރުޞަުތތަކުގެ ތެރޭގައި އެކި. ހޯދައިދިނުން

 ) .ފަންނީ އަދަބީ ޙަރަކާތްތައް ހިންުގން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

ދީނީ، ޢިލްމީ، އަދަީބ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ކުޅިވަރުގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް  3.1.5

 ރާވައި އެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ދަރިވަރުން ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވުން، 

އި، ކަންކަމުގައި އިސްނަގާނެ ޖީލެއް ހަރުދަނާ ލީޑަރ ޝިޕެއް ބިނާކުރުމާ 3.1.6

 އުފެއްދުން. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ޔުނިވަރސިޓީއާއި އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް 3.1.7

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކުރިމަތިވާ  އުސޫލުތައް އޮންނަ ގޮތް ބުނެދީ 

 ދަތިތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށ ދިނުން. 

އެހެނިހެން ޖަމާޢަތްތައް އުފަްއދައި ދަރިވަރުންގެ ކުލަބްތަކާއި  3.1.8

 .ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުން

 ޖަމާޢަތް ަފދަ ތަންތަނާ ގުޅުން ބަަދހިކުރުން.، އެހެނިހެން ޖަމްޢިއްޔާ 3.1.9

 ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި އަދި ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގައި 3.1.10

  .ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރުން

ސިޓީއަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުްނވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރ 3.1.11

ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެކަން ހާސިލްކުރުމަށް 

 އެހީތެރިވުން. 

އަދި މީގެ އިތުރުން، ޖަމްޢިއްޔާގެމައިގަނޑު މަޤްސަދުތައް ހާސިލުުކރުމަށްޓަކައި މި 

ޢިއްޔާގެހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާގެއަސާސީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފް ނުވާގޮތުގެމަތީން ޖަމް

 .ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހަރަކާތްތައް ހިންުގން

 ފެހި ކުލަ  އާއި ރަން ކުލަ  އާއި ހުދު ކުލަ އެވެ.މިޖަމްޢިއްޔާގެކުލައަކީ  4.1 4 ކުލަ  ޖަމްޢިއްޔާގެ

(ތިންަބއި ކުޅަދެބައި)  3/2މި ޖަމްޢިއްޔާގެދިދައިގެ ފުޅާ މިނަކީ އޭގެ ދިގުމިނުގެ  5.1 5 ދިދަ ޖަމްޢިއްޔާގެ

 އެވެ.



  

 

ގޮތުގެ ނަމޫނާއާއި ކުލަތަކުގެ ކޯޑް މި ޤަވާޢިދުގެ  މި ޖަމްޢިއްޔާގެދިދަ ހުންނަންވާ 5.2  

 ގައި އެވަނީއެވެ. 01ޖަދުވަލު 

 ަގއި އެވަނީ އެވެ. 02މި ޖަމްޢިއްޔާގެސިއްކަ އިގެ ނަމޫނާ މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  6.1 6 ސިއްކަ ޖަމްޢިއްޔާގެ

ގައި  03މި ޖަމްޢިއްޔާގެލޯގޯ ހުންނާނެ ޮގތުގެ ނަމޫނާ މި ަޤވައިދުގެ ޖަުދވަލު  7.1 7 ލޯގޯ ޖަމްޢިއްޔާގެ

 އެވަނީއެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީައކީ މި ޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުންނާއި، ހިންގާކޮމިޓީގެ  8.1 8 ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި . ބަހާލެވޭ ެއއްޗެއްނޫނެވެމެންބަރުންގެ މެދުގައި 

ފައިސާ ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެަކނި މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް 

 .ހާސިލުކުރުމަށެވެ

ޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާގެހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި  8.2  

ޖަމްޢިއްޔާގެއާމްދަނީއާއި ފައިސާގެ މައްޗަށް  ޖަމްޢިއްޔާގެމުއައްސިސުންނަށް

 .މިލްކުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ހައްޤެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ

މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯދާ އާމްދަނީއާއި ފައިސާ ހުންނަންވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެބެލުމުގެ  8.3  

 ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާގެނަމުގައެވެ.

ޢިއްޔާގެފައިސާއާއި ބެހޭ މުއާމަލާތްތައް ބަލަހަްއޓާނީ ހިންގާކޮމިޓީން މި ޖަމް 8.4  

 ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޚަޒާންދާރެވެ.

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ކިޔެވުން ނިމުމުގެ ކުރިން، ޖަްމޢިއްޔާއަށް ލިބިފައިާވ  8.5  

ސްޓޭޓްމަންޓް އާމްދަނީ އާއި ހިނގާފައިވާ ަޚރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ހިެމޭނ 

 ރިޕޯޓެއް ޢާންމު މެންބަރުގެ ގެ ޖަލްސާގައި ހުށައަޅާން ވާނެއެވެ.



  

 

އަދި އާންމު މެންބަރުންގެ ަޖްލސާގައި ހުށައެޅި ސްޓޭޓްމަންޓް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް  8.6  

(ހަތަރެއް) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި، މި  04ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާންވާނެެއވެ.މާއްދާގައި ބަޔާ 16ޤަވާއިދުގެ 

ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯދާފައިވާ އެންމެހާ އާމްދަނީއާއި ، ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލައިފިނަމަ 8.7  

 ފައިސާއަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްޗެކެވެ.

. ކޮމިޓީއެކެވެހިންގާ ކޮމިޓީއަކީ މި ޖަމްޢިއްޔާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ހޮވޭ  9.1 9 ހިންގާޮކމިޓީ

 .   ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ތިރީަގއި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކެވެ

 ރައީސް   01 9.1.1

 ނައިބު ރައީސް  01 9.1.2

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ   01 9.1.3

 ޚަޒާންދާރު   01 9.1.4

 އިންތިޒާމް، ކުޅިވަރު) ، ސެކެރެޓަރީ (އިދާރީ، އެކަޑެމިކް 04 9.1.5

 އިންތިޒާމް، ކުޅިވަރު) ، (އިދާރީ، އެކަޑެމިކް ސެކެރެޓަރީގެ ނައިބު 04 9.1.6

 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 04މި މެންބަރުންގެ ތަރުީތބު ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެއް ޖަދުވަލު  9.2  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔަވަމުންދާ  10.1 10 މެންބަރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ

ޖަމްޢިއްޔާގެމެމްބަރަކަށްވާން ބޭނުން ޫނންކަމަށް، އެކަމަށް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މި 

 ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް އަންގާފައިވާ ދަރިވަރުން ފިޔަވާ

 އެހެން ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުން ކަމުގައި ބެޭލނެއެވެ.

މާއްދާއަކުން ހުރަސް ނާޅާހާ ހިނދަކު ތިރީގައިވާ ޙައްޤުތައް  މި ޤަވާއިދުގެ ވަކި 11.1 11 މެމްބަރުންގެ ޙައްޤުތައް

  .  ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިެގންވެއެވެ



  

 

ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެވޭ ހިނދު އެކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ  11.1.1

 .  ލިބުން ނުވަތަ އެމަުޢލޫމާތު ހޯދޭެނ ގޮތެއް އެނގިފައި އޮތުން

 .  އެނގުންޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެވޭ ސަބަބު  11.1.2

 .ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން 11.1.3

ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ތަކަށް ޙާޟިރުވެ، ވާހަކަދައްކައި،  11.1.4

  .   ވޯޓުދެވުން

މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާއިމު ކުރެވޭ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން  11.1.5

 .ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ތަކުަގއި ވޯޓުދެވުން

 ކޮމިީޓތަކުގެ މެްނބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވުމާއި އެހެނިހެން 11.1.6

 .ޢައްޔަންވެވުން

ހިންގާކޮމިޓީއާއި އެހެނިެހން ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކަށް  11.1.7

  .ޙާޟިރުވެވި ވާހަކަދެކެވުން

ރިޔާސަތުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އެކި  11.1.8

 ބެލޭނެ ފުރުޞަތު އެކި ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުްނަތކުގެ ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީ

 .     އޮތުން

ޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުކަމުން 

ވަކިވެވޭގޮތާއި، 

 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭގޮތް

  ދަރިވަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނީ އަންނަނިވި ހާަލތް ތަކުގައެވެ. 12.1 12

އިސްތިއުފާގެ ސިޓީއެއް ދަރިވަރަކު، ޖަމްޢިއްޔާއަށް  12.1.1

 .  ހުށަހެޅުމުންނެވެ

ޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުކަމުން ވަިކވިކަން އަންގައި އެކަމަށް  12.1.2

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެއިދާރާއަށް ނުވަތަ މި 

 އިދާރާއިން އަންގާތަކަށް ހުށައެުޅން. 

މެންބަރަކު އޭނާ ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ ކޯހުން ވަކިވުމުން ނުަވތަ  12.1.3

 ޔުނިވަރސިޓީން އޭނާ ވަކިކުރުން.  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެން ޔުނިވަރސިޓީން  12.1.4

ދަރިވަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފިނަމަ، އެސަސްޕެންޝަންއެއްގެ މުއްދަތަށް 

އަދި . އެދަރިވަރު މި ޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުކަމުން ވަގުތީގޮތުން ވަކިވާެނއެވެ



  

 

މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ ޖަމްޢިއްޔާގެއެއްވެސް ކަމެއްގައި 

 .  ރިނުވެވޭނެއެވެބައިވެ

މެންބަރަކު އޭނާއާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު  12.1.5

އަދާނުކުރެވޭކަމަށް ޖަމިއްޔާގެ ރައީސަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެމައްސަލަ 

ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށް ، އެޖަްލސާގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

މި ގޮތަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާ   ވަކިވީއެވެ.ފާސްވުމުން އެ މެމްބަރަކު އެމަގާމުން 

ފަހަރަށް ނޯޓިސް ދިނުމުންވެސް އެ މެންބަރަކާ  3ކުރެވޭނީ އެ މެމްބަރަކަށް 

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ފެންނަ ހާަލތުގައެވެ.

 

ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭ މެންބަރު، ޖަމްޢިއްޔާ އަށް ނުވަތަ  12.2  

އެފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

 .މަސްއޫލިއްޔަތެއްވާނަމަ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާގޮތުގެ މަތިން ނިންަމންޖެހޭނެއެވެ

މެންބަރުންގެ  ،މި ޖަމްޢިއްޔާގެއިދާރީ ސެކެޓްރީއާއި އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު 13.1 13 މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

މި ރަޖިސްޓަރީގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި، . ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ 

ދަރިވަރުގެ ސްޓޫޑަންޓް އައިޑީ ނަންބަރާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އާއި ވަގުތީ 

 .އެޑްރެސްއާއި ފޯނު ނަމްބަރު އަދި އީމެއިލް އައިޑީ ހިމަނަންވާނެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުން އަތުން 

 ނެގުން ޗަންދާ

މި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ެފުށމަށްފަހު، މި ޖަމްޢިއްޔާގެމެްނބަެރއްގެ ގޮތުގައި  14.1 14

ރުފިޔާއަށް ވުރެ  )ފަންސާސް( 50ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން 

ބޮޑު ނޫން ޢަދަދެއްގެ ފީއެއް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

ސެމިސްޓަރއަކު އެއްފަހަރު ، ން ނެގޭ ފީއަކީ ޮކންމެ ަދރިވަރެއްގެ އަތުންމިގޮތު

 .ނެގޭ ފީއެކެވެ

މި ފީ ނެގޭނީ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ މަތީ  14.2  

އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ރުހުން ، ޢަދަދެއްގެ ވޯޓުިލބިގެން އެކަން ާފސްވެ



  

 

ލިބުމުންނެވެ. މިޮގތަށް ފީ ކަނޑައެޅި، ފީ ނަގާއިރު، ާފއިތުވި ދުވަސް އެކަމަށް 

 .ތަކަކަށް ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމާއި 

 މަސައްކަތް ހުއްޓުވުން

 .ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލެވިއްޖެނަމަ މި ޖަމްޢިއްޔާ އުވުނީއެވެ 15.1 15

ކައި ބޭއްވޭ އާންމު ޖަލްސާގައި އެހެންނޫނީ ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭނީ އެ ކަމަށްޓަ 15.2  

ބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުލިބުމަށް ފަހު،  )ދޭއް( 2ބައިކުަޅ ) ތިނެއް( 3މެންބަރުންގެ 

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމަށް ފަހު، ޖަމްޢިއްޔާ 

އުވާލިކަން އަންގާ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ސޮއިކުރައްވާ 

 ންނަށް ފެންާނނެހެން ޢާްނމުކޮށް ނެރުއްވާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުންނެވެ.ދަރިވަރު

ޖަމްޢިއްޔާގެމަސައްކަތްތަށް މަޑުޖައްސާލުން ނުވަތަ އެކަމަށް ެއންގުން ނުވަތަ  15.3  

މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިވާ 

 ކައުންސިލުގެ ރުހުންނެތި ުނކުރެވޭނެއެވެ.ފަދަ އެއްވެސްކަމެއް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން 

ޖަމްޢިއްޔާއާ ހަވާލުވެ 

 ހުންނާނެ ފަރާތް

 ޖަމްޢިއްޔާގެމުސްތަޝާރަކީ ޗާންސެލަރ އެވެ. 16.1 16

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާގެކަންތައްތަކުގައި ހަވާުލވެ ހުންނާނީ  16.2 

 ޢައްޔަންކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ 

މި ޤަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ުބނެފައިވާ ނުވާހާ ހިނދަުކ، މި ޤަާވއިދުގެ ދަށުން  17.1 17 އެންގުންތައް

މެންބަރަކަށް ނުަވތަ މެްނބަރުންަނށް އަންގާ ކޮންމެ އެންގުމެއް އަްނގަންވާނީ އޭާނ 

 އޭނާ ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް މެއިލް އެޑްރެސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ-ދީފައިވާ އީ 

 .ނުވަތަ ލިޔުމަކުންނެވެ



  

 

މިޤަވާޢިދުގައި 

 ނުހިމެނޭކަންކަން

މި ޤަވާޢިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންަކން މި ޖަްމޢިއްޔާގެހިންގާ  18.1 18

ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަލިބިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 .ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާެނއެވެ

ހިންގާ ޤަވައިދެއް 

 އެކުލަވާލުން

މި ޤަވާއިދު ފާސްކުރާންވާނީ މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގާނެ  19.1 19

 ގޮތުގެ ޤަވާއިދާ އެކުގައެވެ.

އި އޮންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޖަމްޢިއްޔާގެހިންގާ ޤަވާއިދު ހެދިފަ 19.2  

 އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ނަމޫނާއާ އެއް ގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތީން ނެވެ.

އަސާސީ ޤަވާއިދަށް 

 ބަދަލުގެނައުން

މި ޤަވާއިދަށް އުނި އިތުރުކޮްށ ނުވަތަ ބަދަލު ެގނެވޭނީ ިމ ކަމަށްޓަކައި  20.1 20

ކޮމެޓީން ބާްއވާ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެހިންގާ 

ހުށައަޅާ ޚާއްޞަ އިސްލާހަކުން ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ތިނެއް ބަިއ ކުޅަ ދެބައި 

އަގުލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ފާސްވެ، ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަމެއް 

 .ާވނެއެވެމިގޮތަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް އާންމުކޮށް އަންަގން. ފާސްވުމުންނެވެ

މި ޤަވާޢިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު، ތިރީަގއިވާ ލަފްޒުތައް  21.1 21 މިޤަވާއިދު މާނަކުރުން

  މާނަކުރެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮތަށެެވ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ :  ޔުނިވަރސިޓީ 21.1.1

: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލް  21.1.2

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  :ޖަމްޢިއްޔާ  21.1.3

    ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި : ދަރިވަރުން 21.1.4

 .ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން



  

 

އިން  01ދީ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މީލާ:  ދިރާސީ އަހަރު 21.1.5

  .ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެމްބަރ 

 

މި ޤަވާއިދުގައި އެކުލެވޭ މާއްދާއެއް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި އެންމެފަހުގެ  21.2  

ނިންމުމެއްކަމަށް ބަލާނީ އެކަާމ ބެހޭގޮތުން މި ޖަމްޢިއްޔާގެހިންގާ ކޮމިޓީގެ 

ޖަލްސާއަކުން ަބދަލު ނުކުރާހާ މިގޮތަށް ނިންމާ ިނންމުން، ޢާންމު . ނިންމުމެވެ

 .ހިނދަކު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް ހިނގާނެއެވެ

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު

  



  

 

  01ޖަދުވަލު 

 

  

 

 

 

 

 

ޖަމްިޢއްޔާެގދިަދިއގައި ިހމެނޭ 

 ކުލަތަކާއި އެ ކުލަތަކުގެ ކޯޑް 

 CMYK 0,0,0,0 / #ffffff    ކަލަރ ކޯޑު ނަންބަރު ހުދު ކުލަ   .1

 CMYK 18,39,98,6 / #C79529    ކަލަރ ކޯޑު ނަންބަރު ފެހި ކުލަ   .2

 # /   159446CMYK 85,17,100,4  ކަލަރ ކޯޑު ނަންބަރު ރަން ކުލަ   .3

  

 

 

 02ޖަދުވަލު 

 ސިއްކަ / ސްޓޭންޕް 

 

 



  

 

 

 

 03ޖަދުވަލު 

 ލޯގޯ 

 



 

 

 

 04ޖަދުވަލު 

 

 
 

 ރައީސް 

  

 ނައިބު ރައީސް

   

 އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީ 

 

   

 އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ

 

   

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ

 

   

 ސެކެޓްރީ ކުޅިވަރު 

   

 އިދާރީ ސެކެޓްރީ 

 

   

އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ 

 ނައިބު 

 

   

 ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ 

 ނައިބު 

 

   

އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ 

 ނައިބު 

 

   

އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ 

 ނައިބު 

 

   

 ޚަޒާންދާރު


