
  

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 
 ދުޢިހިންގާ ޤަވާ

 

   ޤަވާޢިދުގެ ތަޢާރުފް

 

މި ޤަވާޢިދަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  1.1 1

ވަަނ  19އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ " ގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާއިދެކެެވ.

މި ޤަވާޢިދުގެ ނަމަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  2.1 2 ޤަވާއިދުގެ ނަން

 ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  3.1 3 ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން

 ކިޔަވަމުންދާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރެކެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކުން ހުރަސް ނާޅާހާ ހިނދަކު  4.1 4 މެމްބަރުންގެ ޙައްޤުތައް

 .ތިރީގައިވާ ޙައްޤުތައް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ

ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެވޭ ހިނދު ޢާންމު  4.1.1

އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުން ނުަވތަ އެމަޢުލޫމާތު ހޯދޭެނ 

 .  ގޮތެއް އެނގިފައި އޮތުން

ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެޭވ ސަބަބު  4.1.2

 .  އެނގުން

ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުމުގެ  4.1.3

 .މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން

ޢާންމު ބައްދަލުވުންތަަކށް ޙާޟިރުވެ،  4.1.4

  .   ކަދައްކައި، ވޯޓުދެވުންވާހަ

މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޤާއިުމ ކުރެވޭ  4.1.5

ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުަމށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 

 .ތަކުގައި ވޯޓުދެވުން

އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުގެ މެްނބަރުކަމަށް  4.1.6

 .ކުރިމަތިލެވުމާއި ޢައްޔަންވެވުން



  

  

ހިންގާކޮމިޓީއާއި އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުެގ  4.1.7

  .ކަށް ޙާޟިރުވެވި ވާހަކަދެކެވުންޖަލްސާތަ

ރިޔާސަތުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރު  4.1.8

ކޮށްދީފައިވާ އެކި އެކި ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުެގ 

 .     ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީ ބެލޭނެ ފުރުޞަތު އޮތުން

 

ސެކެޓްރީގެ މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ސެކްރެޓަރީއާއި އިދާރީ  5.1 5 މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ިމ . މެންބަރުންގެ ރަޖިސްަޓރީ ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ، ނައިބު

ރަޖިސްޓަރީގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި، ދަރިވަރުގެ ސްޓޫޑަންޓް 

އައިޑީ ނަންބަރާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އާއި ވަގުތީ އެޑްރެސްއާއި 

 .ފޯނު ނަމްބަރު އަދި އީމެއިލް އައިޑީ ހިމަނަންވާނެއެވެ

ަރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބ

 އަތުން ޗަންދާ ނެގުން

މި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، މި ޖަމްޢިއްޔާެގ  6.1 6

މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދެއްގެ  )ފަންސާސް( 50އަތުން 

ފީއެއް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

މިގޮތުން ނެގޭ ފީއަކީ ޮކންމެ ަދރިވަރަކަށް، ސެމިސްޓަރއަކު 

 .އެއްފަހަރު ނެގޭ ފީއެކެވެ

މި ފީ ނެގޭނީ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެްނބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް  6.2  

އަދި ، ތީ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓުލިބިގެން އެކަން ފާސްވެވުރެ މަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ރުހުން އެކަމަށް ިލބުމުންނެވެ. 

މިގޮތަށް ފީ ކަނޑައެޅި، ފީ ނަގާިއރު، ފާއިތުވި ދުވަސް ތަކަކަްށ 

 .ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށާއި، 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް 

 . މެންބަރުން އަތުން ޗަންދާ ނަގަިއގެން 7.1 7

 .އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާއިން 7.2 



  

  

ފައިސޯާހދާނެ ހިންގުމަށް 

 ގޮތް

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެްނ  7.3 

 .ހޯދާ އާމްދަނީއިން

 ފައިސާއިން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީންދޭ  7.4 

ހިންގާ ކޮމިޓީއަކީ މި ޖަމްޢިއްޔާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުމަްށ  8.1 8 ހިންގާޮކމިޓީ

ހިންގާ ޮކމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައި . ހޮވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ

 .   މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކެވެ

 ރައީސް   01 7.1.1

 ނައިބު ރައީސް  01 7.1.2

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ   01 7.1.3

 ޚަޒާންދާރު   01 7.1.4

، ސެކެޓްރީ (އިދާރީ، އެކަޑެމިކް 04 7.1.5

 އިންތިޒާމް، ކުޅިވަރު) 

(އިދާރީ،  ސެކެޓްރީގެ ނައިބު 04 7.1.6

 އިންތިޒާމް، ކުޅިވަރު)، އެކަޑެމިކް

ގަިއ  01މި މެންބަރުންގެ ތަރުތީބު ދައްކުަވއިދޭ ޗާޓެއް ޖަދުވަލު  8.2  

 އެވަނީއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުާރ  14ހިންގާކޮމިޓީއަކީ މި ޤަވާޢިދުގެ  8.3  

 ލުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކޮމެޓީއެކެވެ.އުޞޫ

ހިންގާ ޮކމިޓީގެ 

 މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ  9.1 9

 . މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަަތ  ،ޕާޓީއެއްގެސިޔާސީ އެއްވެސް  9.2  

އައްޔަންކުރެވޭ އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މެންބަރެްއ 

 .ކަމުގައި ނުވުން

ސިޔާސީ އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މެންބަރެއްކަމުގަިއ  9.3  

 ނުވުން.



  

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ނުަވަތ  9.4  

ދަށުން އިންތިޚާބު ުކރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަން ކުރެވޭ ޤާނޫނެއްގެ 

 .އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މެންބަރެއް ކަމުގައި ނުވުން

ކުރިމަތިލާ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދައުރުގައި ކޯސްނިމޭ މެންބަރެއް  9.5  

 ކަމުގައި ނުވުން

 ކަމުގައި ނުވުން. އަދި ކޯހުގެ ފަހު އަހަރުގައި ކިޔަވާ މެންބަރެއް 9.6  

(އެކެއް)  01ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ ކޯހުގައި  9.7  

 ސެމިސްޓަރ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މެންބަރެއްކަމުގައިވުން.

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމަށްފަހު ކޯހުން ވަކިވެފައި އަލުން ކޯހަްށ  9.9  

ގައި ބަޔާން ކުރާ  10.7ވަންނަ ދަރިވަރުން މި ޤަވާޢިދުގެ 

 ނުވަްނނާނެއެވެ.ލުގެ ދަށަށް އުޞޫ

ހިންގާޮކމިޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

މި ޤަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި ތަފާތުގޮތަކަްށ  10.1 10

ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަުކ ހިންާގކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 .  ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 .  މި ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން  10.2  

 .  ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރާކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުންމި  10.3  

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުން  10.4  

ޔޫނިއަންތަކާއެކު ގުޅުްނ ، ޖަމާއަތް، ޖަްމޢިއްޔާ، އެހެނިހެން ކްލަބް

 . އުފެއްދުން

 .  ޔުނިވަރސިޓީއާއި މުޖުތަމަޢުގައި ދަރިވަރުން ތަމްޘީލު ކުރުން 10.5  

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ބަޖެޓް އެކަށައަޅައި، ލިބޭ ފައިސާއަްށ  10.6  

 . ޒިންމާވުން



  

  

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައަޅައި  10.7  

  .ހިންގުން

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭެގ  10.8  

ތެރެއިްނ  ޤާނޫންތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުތަކުގެ

 .  ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާނެ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި އެކަންކަްނ  10.9  

 .  ގެންދާނެގޮތް ކަނޑައެޅުން

މި ޖަމްޢިއްޔާގައި އޮންނާނެ ކޮމިޓީތަކާއި ކުއްލިއްޔާ ތަމްސީލު  10.10  

މަސްއޫލިއްޔަތު މި ކުރާ މެންބަރުން ކުރާނެ ކަންކަމާއި 

 . ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅުން

ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ ެއންމެާހ ދަތިތައް ހަްއލުކުރުމަށް،  10.11  

  ލުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުން.އުޞޫޔުނިވަރސިޓީގެ 

އަސާސީ ޤަވާޢިދު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތީން ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ  10.12  

 .  ހަރަކާތްތައް ިހންގުންއެހެނިހެން 

ހިންގާ ޮކމިޓީގައި ހިމެނޭ 

މަޤާމުތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ރައީސް  11.1 11

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަފްލާތަކާއި އެހެން 11.1.1

 . ކަންތައްތަކުގައި ދަރިވަރުން ތަމްީޘލު ކުރުން

އެންމެހައި ޙާލަތްތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ  11.1.2

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްަޓކައި މަސައްކަތްކުރުމާއި ޙައްޤުތައް 

އެންމެހައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން 

  .ޤާއިމުކުރުން

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ  11.1.3

  .ދަރިވަރުންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަަކށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު  11.1.4

 .ބެލެހެއްޓުން



  

  

ނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންކަމާ ޔު 11.1.5

 . ޙަވާލުވެހުރި އިސްވެރިއަކާ ޤަވާއިދުން މަޝްވަރާ ކުރުން

ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާެގ މަތިްނ  11.1.6

 . ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުން

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކާއި  11.1.7

  .ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުން

ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެްނބަރުްނ ހުށައަޅާ  11.1.8

ތައްތަކަށް މަްޝވަރާކުރުމާއި ކޮމެޓީން އެންމެހާ ކަން

 ފާސްވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުުރން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ލިޔުންތަކުގައި  11.1.9

 ޚަޒާންދާރުގެ އިތުރުން ސޮއި ކުރުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ މަސްލަހަތާ  11.1.10

ގުޅުން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ދަރިވަރުންގެ 

 . ދައި ދިުނންމަޝްވަރާއަށް ވަގުތު ހޯ

މިޤަވާއިދުގައި ބުނާ އެހެނިހެްނ  11.1.11

ކަންތައްތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން 

 . ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާީހ  11.1.12

ގައިވާ  02ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރު

ރައީސް ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި 

ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި ރައީސް 

ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 

 މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.

 ނައިބު ރައީސް 11.2  

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް  11.2.1

 މަސައްކަތްކުރުމާއި އެކަމުގައި ރައީސްއަށް އެހީތެރިވުން. 



  

  

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ  11.2.2

 .ޒިންމާތައް އަދާކުރުން

މެންބަރުންގެ ހުނަރުވެރި ފުރުސަތުތައް  11.2.3

 .ތަނަވަސްކުރުމަށް އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުން

ޅުން ބަދަހި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ގު 11.2.4

   .ކުރުމަށް ރާވާ ކަންތައްތަކުގައި އިސްވެ އުޅުން

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  11.2.5

ނައިބު ރައީސްއާއި ހަވާލު ކޮށްފި ހިނދެއްގައި އެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮްތ  11.2.6

 ން.ބަލައި އެކަމުގެ ތަފްސީލު ރައީސްއަށް އެންގު

ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮްށ އެ  11.2.7

ދަރިވަރުންގެ އެންމެހާ ދަތިތަާކއި އެ ދަރިވަރުންގެ 

ޚިޔާލުތައް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާިއ 

  ރައީސްއަށް އެންގުން.

ރައީސްއަށް މަޤާމުގެ  ޖަމްޢިއްޔާގެ 11.2.8

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވިއްޖެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގަިއ 

 ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.ރައީސްގެ މަ

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާީހ  11.2.9

ގައިވާ  03ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

އިޤުރާރުގައި ނައިބު ރައީސް ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި 

ތަކާއި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު

އިޤުރާރުގައި ނައިބުރައީސް ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަުކ އެއީ 

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް 

 ނުގަންނާނެއެވެ. 

 އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީ  11.3  



  

  

ދިވެހި، ޢަރަބި އަިދ އިނގިޭރސި ބަހުގެ  11.3.1

ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔުމުގެ ހުނަރު  ،އަދަބިއްޔާތާއި

 އިތުރުކުރެވޭ ފަދަ މުބާރާތްތަކެއް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން.

ޢިލްމީ އެކި އެކި ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް  11.3.2

 ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން.

އެކި އެކި ކޯސްތަކުން ތަޚައްޞުޞްވާ  11.3.3

 ދަރިވަރުންނަށް ޢަމަލީ ފޯރަމްތަްއ އިންތިޒާމްކުރުން.

އި އަދި އެކިއެކި އެހެނިހެްނ ކުއްލިއްޔާތަކާ 11.3.4

ކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާއި 

ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް 

 ސެކެޓްރީއާއި ގުޅިގެން ކުރުން.

ޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިލްމީ ގޮތުން  11.3.5

ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 

އްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާއާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މުއަ

 މަސައްކަތް ކުރުން.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލަަހއްޓަންޖެޭހ  11.3.6

 އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްުޓން.

ޢިލްމީ ހޯދުންތައް ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަްށ  11.3.7

ބޭނުންވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަސީަލްތތަކާއި ލައިބްރަރީއާއި 

ހުރިހާ ަވސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިން އިންޓަރނެޓް ފަދަ 

ދަރިވަރުންނަށް ބޭުނންކުރެވޭނެ ޮގތްތަކާއި އެކަމުގައި ހުރި 

ދަތިތައް ބަލައި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަންކަން 

 ގެނައުން.

މީގެ އިތުރުން ހިންގާ ކޮެމޓީއާއި ރައީސް  11.3.8

 ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން.

ތިތާީހ މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފް 11.3.9

ގައިވާ  04ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

އިޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާންވާނެއެވެ. 



  

  

އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ުކރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ނުކުރާހާ ހިނދަުކ އިޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީ ސޮއި 

އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު 

 ބަލައެއް ނުގަންާނނެއެވެ. 

 އިދާރީ ސެކެޓްރީ  11.4  

 . މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެްއޓުން 11.4.1

އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންެޖހޭ ހުރިހާ  11.4.2

 .ކަމެއް ކުރުން

މެންބަރުންގެ އެޕޮއިންްޓމަންޓުތަްއ  11.4.3

 .ހަމަޖައްސައި އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި ހިްނގާކޮމިޓީގެ  11.4.4

 .ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން

ޢާއްމު ޖަލްސާތަކާއި ހިްނގާކޮމިޓީގެ  11.4.5

ޖަލްސާތަކުގެ ނިންމުްނތަކާއި ުގޅޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރު 

 ކުރުން.

ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ އިދާރީ  11.4.6

  . ތައް ބެލެހެްއޓުންކަންތައް

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް  11.4.7

 .ބެލެހެއްޓުން

ޖަމްޢިއްޔާގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި ހިންގާ  11.4.8

ޤަވާއިދުގެ އެންމެ ފަހުގެ ކޮޕީ ބެލެހެއްޓުމާއި، 

      .ދަރިވަރުންނަށް ލިޭބނެ ގޮތެއް ަހމަޖެއްސުން

ޚަޒާންދާރުގެ އަތުން ފައިސާއާބެހޭ  11.4.9

ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫާމތު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، 

  .ލިބޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން

ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާން   11.4.10

ކޮށްފައިނެތްހާ ހިނދަކު، މި ޖަމްޢިއްޔާއިން 



  

  

ޝާއިއުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ިލޔެކިޔުންތަކެއް ޝާއިއު 

   .ކުރުން

އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާ ނުވަަތ   11.4.11

ފަދަ އެހެނިހެން ވާޖިބުތައް ހިންގާކޮމީޓީން ކަނޑައަޅާ މި

  .އަދާކުރުން

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަހަރީ ރިޕޯޓް   11.4.12

 .ތައްޔާރުކުރުން

މީގެ އިތުރުން ހިންގާ ކޮެމޓީއާއި ރައީސް  11.4.13

 ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާީހ  11.4.14

އްޔާގެ ގައިވާ ޖަމްޢި 05ޖަލްސާ" މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި 

އިދާރީ ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި 

ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

އިޤުރާރުގައި އިދާރީ ސެކެޓްރީ ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު 

އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު 

 ލައެއް ނުގަންާނނެއެވެ. ބަ

 އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ 11.5  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުްނ  11.5.1

(ދިހައެއް) މިނެްޓ  10ބާއްވާތަން ބައްަދލުވުން ފެށުމުގެ 

 ކުރިން ތަނުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖަްއސާ ނިންމުން.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި  11.5.2

ރޫމްތައް އެ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ހޯލް އަދި ކްލާސް 

ރަސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެތަނެއްގެ އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުން.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް  11.5.3

އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެ 

ކާއި ހަރަކާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ އެޖެންޑާތަ



  

  

އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ތަްއޔާރުކުރުމާއި އެ ތަކެތި 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެތަކެއްޗާމެދު ، ހޯދާ

 ޢަމަލުކުރުން.

އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަްށ ބޭނުންާވ  11.5.4

 އެހެނިހެން ޑެކަރޭޝަންތައް އިްނތިޒާމް ކުރުން.

އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން  11.5.5

ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކަށް  ބޭރުން ތަނެއް

ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ހޯދާ  11.5.6

ތަންތަނާއި ތަކެތި ޭބނުންކޮށް ނިމެންދެން ރިޔާސަތުްނ 

ބެލެހެއްުޓމާއި އަދި އެ ތަންތަނާއި އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން 

ތަކެތި ބޭނުންޮކށް ނިމުމުން އަނބުރާ އެފަރާތަކަްށ 

 ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ  11.5.7

 ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާީހ  11.5.8

ގައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ  06މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ޖަލްސާ" 

އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި 

އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި 

ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

އިޤުރާރުގައި އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ ސޮއި ނުކުރާހާ 

 ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ހިނދަކު އެއީ

 ޤަވާއިދު ބަލައެއް ނުގަންާނނެއެވެ.

 ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީ  11.6  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ހިންާގ އެންމެހައި  11.6.1

 ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން.



  

  

ކުޅިވަރު ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި އެކަމާ  11.6.2

 ކުރުން. ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އިްނތިޒާމްކޮށް  11.6.3

(ދޭއް) ކުޅިވަރު މުބާރާތް  02މަދުވެގެން އަހަރަކު 

 ބޭއްވުން. 

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންެގ މެދުގައި  11.6.4

ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ 

ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް ހޯދުމަްށ ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ 

 އްޔާރުކޮށް ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން. ކަރުދާސްތައް ތަ

ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ހުރިާހ ކުޅިވަރުގެ  11.6.5

ހަރަކާތްތަކެއްގެ ރިކޯޑުތައް ލިޔުމުން ފެންނާނެހެްނ 

 ބެހެއްޓުން. 

، ކުއްލިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ކޮލެޖް 11.6.6

ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި 

ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެ މުބާރާތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޓީމުތައް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާިއ 

ފެކެލްޓީތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ތަްމސީލުކުރާ މެންބަރުންެގ 

 މަޝްވަރާއާއިއެކު އެކުލަވާލުން. 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތު  11.6.7

ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޝްވަރާ  ،ކަނޑައެޅުމުގައި

 ންގާ ކޮމެޓީއަށް އެްއބާރުލުން ދިނުން.ފޯރުކޮށްދީ ހި

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ  11.6.8

 ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާީހ  11.6.9

ގައިވާ  07ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. 

އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ުކރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީ ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު 



  

  

އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު 

 ބަލައެއް ނުގަންާނނެއެވެ. 

 އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ ނައިބު  11.7  

ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ އެންމެހާ  11.7.1

ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ 

 ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.

ދިވެހި، ޢަރަބި އަިދ އިނގިޭރސި ބަހުގެ  11.7.2

އަދަބިއްޔާތާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔުމުގެ ހުނަރު 

އިތުރުކުރެވޭ ފަދަ މުބާރާތްތަކެއް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުމުގައި 

 އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން. 

ޢިލްމީ އެކި އެކި ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް  11.7.3

ކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އެ 

 އެހީތެރިވުން.

އެކި އެކި ކޯސްތަކުން ތަޚައްޞުޞްވާ  11.7.4

ދަރިވަރުންނަށް ޢަމަލީ ފޯރަމްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި 

 އެކަމުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން. 

ކުއްލިއްޔާތަކާއި އަދި އެކިއެކި އެހެނިހެްނ  11.7.5

މުބާރާތްތަކާއި ކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ 

ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް 

ސެކެޓްރީއާއިއެކު ކުރުމާއި އެކަމުގައި އެކަޑެމިކް 

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިލްމީ ގޮތުން  11.7.6

ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 

ހީތެރިކަން ހޯދުމަްށ މުއައްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާއާ އެ

މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެކަމުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް 

 އެހީތެރިވުން.



  

  

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލަަހއްޓަންޖެޭހ  11.7.7

އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަޑެމިކް 

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ޢިލްމީ ހޯދުންތައް ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަްށ  11.7.8

ންވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަސީަލްތތަކާއި ލައިބްރަރީއާއި ބޭނު

އިންޓަރނެޓް ފަދަ ހުރިހާ ަވސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިން 

ދަރިވަރުންނަށް ބޭުނންކުރެވޭނެ ޮގތްތަކާއި އެކަމުގައި ހުރި 

ދަތިތައް ބަލައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެކަންތައްތަްއ 

 އެންގުން.

އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވޭ  11.7.9

 އްކަތްތަކުގައި އެނާއަށް އެހީތެރިވުން.މަސަ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް  11.7.10

 ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައް ކުރުން. 

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާީހ  11.7.11

ގައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ  08ޖަލްސާ" މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ ނައިބުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ކުރާން އި

ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ 

ނައިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ިހނދަުކ އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީެގ 

 މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.

   

 އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު  11.8  

އިދާރީ ސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް  11.8.1

 . އަދާކުރުން

އިދާރީ ސެކެޓްރީއަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޢާއްމު  11.8.2

ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަްލސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 

 .ސެކެޓްރީއާ ހަވާލުކުރުން



  

  

މެންބަރުންގެ ޞައްޙަ ރެކޯޑުތައް ނުވަތަ  11.8.3

ރަޖިސްޓްރީއެއް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިދާރީ ސެކެޓްރީއަށް 

   .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ  11.8.4

ކަންކަމުގައި އިދާރީ ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިކަްނ 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާ ނުވަތަ ހިންގާ  11.8.5

 ވާޖިބުތަްއ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ މިފަދަ އެހެނިހެން

 .އަދާކުރުން

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަަހރީ ރިޕޯޓް  11.8.6

ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އިދާރީ ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިކަްނ 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

އިދާރީ ސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ ކަންތައްތަްއ  11.8.7

ކުރުމާއި އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 

 އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން.

އްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް އަދި ޖަމްޢި 11.8.8

 ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައް ކުރުން.    

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާީހ  11.8.9

ގައިވާ  09ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ 

ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި  ނައިބު ސޮއި

ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އިދާރީ 

ސެކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންގާ 

ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް 

 ނުގަންނާނެއެވެ. 

 އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ ނައިބު  11.9  



  

  

ކޮމެޓީގެ ަޖލްސާތައް އިންތިޒާމް ހިންގާ  11.9.1

 ކުރުމާއި އެކަމުގައި އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި  11.9.2

ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ހޯލް އަދި ކްލާސް ރޫމްތައް އެ 

ރަސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެތަނެއްގެ އިންތިޒާމު 

 ތެރިވުން.ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީ

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް  11.9.3

އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ެއ 

ހަރަކާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާުރކޮށްފައިވާ އެޖެންޑާތަކާއި 

އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ތަްއޔާރުކުރުމާއި އެ ތަކެތި 

މެދު ހޯދާ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެތަކެއްޗާ

 ޢަމަލުކުރުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ބެނާތަކާިއ  11.9.4

އެހެނިހެން ޑެކަރޭޝަންތައް އިންިތޒާމް ކުރުމާއި އެކަމުގައި 

 ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން.

އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން  11.9.5

އްޔަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކަށް ބޭރުން ތަނެއް ކު

ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 

ރިޔާސަތުން އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ސެކެޓްރީއަށް 

 އެހީތެރިވުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ހޯދާ  11.9.6

ންގާ ތަންތަނާއި ތަކެތި އެކަމެއް ނިެމްނދެން ރިޔާސަތުން އަ

ގޮތެއްގެ މަތިން ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އެކަމެއް ނިމުމުްނ 

އެތަނެއް ނުވަތަ އެ ތަކެިތ އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް 

ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމުގައި 

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ސެކެޓްރީ ނެތް ހާލަތުގައި އޭނާގެ  11.9.7

 ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.



  

  

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ  11.9.8

 ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާީހ  11.9.9

ގައިވާ  10ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ ނައިބުގެ 

ޒާމް ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އިންތި

ނައިބު ސޮއި ކުރާންވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން 

ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އިންތިޒާމް 

ސެކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންގާ 

ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް 

 ނުގަންނާނެއެވެ.

 ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ ނައިބު  11.10  

ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކުރާ އެންމެހާ  11.10.1

ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އިންތިޒާމް 

 ސެކެޓްރީއާއި އެކު މަސްކަތް ކުރުން.

ކުޅިވަރު ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި އެކަމުގައި  11.10.2

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި އެކަމުގައި ކުޅިވަރު 

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ  11.10.3

ރޫހު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި 

ހުނަރުތައް ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ކަރުދާސްތައް 

ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގައި ކުޅިވަރު 

ފައާއި ޚިޔާލުދީ ސެކެޓްރީއަށް ސެކެޓްރީއަށް އެކަމާ ގުޅޭ ލަ

 އެކަމުގައި އެހީތެރިވުން.

ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ކުޅިވަރުގެ ހުރިާހ  11.10.4

ހަރަކާތްތަކެއްގެ ރިކޯޑު ލިޔުމުން ފެންނާނެހެްނ 

 ބެހެއްޓުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.



  

  

، ކުއްލިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ކޮލެޖް 11.10.5

އްވާ އެކިއެކި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މެދުގައި ބާ

މުބާރާތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެ 

ޓީމުތައް ހޮވުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 

މެންބަރުންނާއި ފެކެލްޓީތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ 

މެންބަރުންާނ، ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތީްނ 

 މަޝްވަރާ ކުރުން. 

ޅިވަރު ސިޔާސަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ކު 11.10.6

ކަނޑައެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި ޚިޔާލުތަްށ 

 ދީ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް އެއްބާރުލުްނ ދިނުން.

ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން،  11.10.7

ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކުރާ އެންމެހާ ކުޅިވަރު 

ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އިންތިޒާމް 

 އި އެކު މަސައްކަތްކުރުން.ސެކެޓްރީއާ

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ  11.10.8

 ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރުން. 

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާީހ  11.10.9

ގައިވާ  11ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ ނައިބުގެ 

އި އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ

ނައިބު ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި 

ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު 

ސެކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންގާ 

ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް 

 . ނުގަންނާނެއެވެ

 ޚަޒާންދާރު 11.11  



  

  

މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބެންެޖޭހ ހުރިހާ  11.11.1

ފައިސާއެއް ހޯދުމާއި ބަލައިގަތުމާއި މި ޖަމްޢިއްޔާއިން 

 ހުއްދަދީފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ފަިއސާ ދޫކުރުން.

ފައިސާއާއި ފައިސާއާ ގުޅިގެން  11.11.2

ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރާ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑު 

   ދުވަހަށް ެބލެހެއްޓުން.ދުވަހުން 

ފައިސާގެ ކަންތައްތަކާބެާހ ޞައްޙަ  11.11.3

އެކައުންޓުތަކާއި ފޮތްތައް ބެލެހެްއޓުމާއި މި ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންާގ ފައިސާގެ ހުރިހާ 

  .މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ބެެލހެއްޓުން

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު  11.11.4

އެކަށައެޅުމާއި އެ ބަޖެޓް ހިންާގ ކޮމެޓީއަށް ހުށައަޅަިއ 

 ފާސްކުރުން.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ކިޔެވުން ނިމުުމގެ ކުރިން  11.11.5

ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ 

   .ތަފްސީލުތައް ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަްނޓް ތައްޔާރުކުރުން

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ  11.11.6

 އީސް ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައްކުރުން. ކޮމެޓީއާއި ރަ

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާީހ  11.11.7

ގައިވާ  12ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ޚަޒާންދާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

އިޤުރާރުގައި ޚަޒާންދާރު ސޮއި ކުރާންވާނެއެވެ. އަދި މި 

އްޔަތުތަކާއި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލި

އިޤުރާރުގައި ޚަޒާންދާރު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ 

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް 

 ނުގަންނާނެއެވެ.

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ 11.12  



  

  

ހިންގާކޮމިޓީން ނިންމާ ާއންމު ެމންބަރުންާނ  11.12.1

ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންތަްއތައް އާންމު މެންބަރުްނނާިއ 

 ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާުތ  11.12.2

  .ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމް ބަރާބަރަށް ބެެލހެއްޓުން

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ  11.12.3

  .އާގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުންމަތިން މީޑި

މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ވީ  11.12.4

އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި އެކަމުގައި 

 .އިސްވެއުޅުން

މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ހަަރކާތްތަކުގެ  11.12.5

މަޢުލޫމާތު އާންމު ެމންބަރުްނނަްށ ވީހާވެސް އަވަސް އަދި 

   .ށް ފޯރުކޮށްދިނުންފަސޭހަގޮތަކަ

މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެްނ ގޮތަކަްށ  11.12.6

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްހާިހދަކު، މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން 

ދަރިވަރުންނާ ގުޅުން ޤާއިމްުކރާ ފަރާތެއްގެ ދައުރު 

  .އަދާކުރުން

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ  11.12.7

 ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާީހ  11.12.8

ގައިވާ  13ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

އިޤުރާރުގައި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. 

އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ުކރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަުކ އިޤުރާރުގައި

އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު 

 ބަލައެއް ނުގަންާނނެއެވެ.



  

  

ކުއްލިއްޔާ ތަކުގައި 

ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލު 

 ކުރާނެ މެންބަރުން

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި  12.1.1 12.1 12

އެހީތެރިވުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުްނ 

ޝާމިލްވާ ގޮތެއްގައި ޖަމްިޢއްޔާ ހިންގުމަށްޓަކަިއ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއެއްގައި އެ 

ކުއްލިއްޔާއެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާގެ 

 އެހީތެރިކަމަށް އަހާެނ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާއާއި

 މެންބަރަކު ހުންނަންާވނެއެވެ. 

އެ ކުއްލިްއޔާއެއްގައި  ،އެ މެންބަރު ހޮވާނީ 12.1.2

ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް 

ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އާންމުކޮށް 

ހުޅުވާލެވިގެން ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކޮށް އެންމެ 

 ޓު ހޯދާ ދަރިވަރެކެވެ.މަތީ ވޯ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއަކުން  12.1.3

ޢައްޔަން ކުރާ މެންބަރަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ އާންމު ޖަލްސާ 

ފިޔަވާ، ޖަމްޢިއްޔާގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބަސްބުނެ ވޯޓު 

 ދެވޭނެ މެންބަރެއް ނޫނެވެ. 

ނަމަވެސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ހިންގާ  12.1.4

އްޔާއަށް އެ ކުއްލިއްޔާގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންކަމުގައި ޖަމްޢި

 4.8.3ޚިޔާލުތަކާއި މަޝްވަރާތައް ހުށަހެޅުން މި މާއްދާގެ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އަންނަނިިވ  12.1.5

 ޝަރުތުތައް ހަމަވާ މެންބަރުްނަނށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  12.1.5.1

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި 

 . ވުން

 ،ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ 12.1.5.2

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަންކުރެވޭ އެއްވެސް 

 . މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މެންބަރެއް ކަމުގައި ނުވުން



  

  

ސިޔާސީ އެއްވެސް މަޤާމެއް  12.1.5.3

 ފުރަމުންދާ މެންބަރެއްކަމުގައި ުނވުން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  12.1.5.4

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ  ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ

އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަން ކުރެވޭ އެއްވެސް 

 . މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މެންބަރެއް ކަމުގައި ނުވުން

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ  12.1.5.5

(އެކެއް) ސެމިސްޓަރ ފުރިހަމަ  01ކޯހުގައި 

 ކޮށްފައިވާ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުްނ.

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ދައުރުގަިއ  12.1.5.6

 ސް ނިމޭ މެންބަރެއްކަމުގައި ނުވުން. ކޯ

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމަށް ފަހު ކޯހުްނ  12.1.6

ވަކިވެފައި އަލުން ކޯހަށް ވަންނަ ދަރިވަރުން މި ޤަވާއިދުގެ 

ލުގެ ދަށަށް އުޞޫގައި ބަޔާން ކުރާ  10.7

 ނުވަންނާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ މި  12.1.7

 ންޏެވެ. ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނަށް އެކަ 

މި މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ މެންބަރުެގ  12.1.8

 (އެކެއް) އަހަރެވެ.  01ދައުރަކީ 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާުބ  12.1.9

(ފަނަރަ) ދުވަހާިއ  15(ަހތެއް) ދުވަހާިއ  07ވުމަށްފަހު 

ދެމެދު ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއަކުން އެ ކުއްލިއްޔާއެއްގެ 

  މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގައިވާ މެންބަރުގެ މަޤާމު ގެއްލުނު  12.1.10

 ކަމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ާހލަްތތަކުގައެވެ.

މެންބަރު އަމިއްލައަށް އިސްތިއުާފ ދިންކަން  12.1.11

ބަޔާންކޮށް ޖަމްޢިއްޔާއަށް އަދި އެ ކުއްލިއްޔާއަކަށް 

 އެންގުން.



  

  

އެ މެންބަރުގެ ނާޤާބިލްަކން ބަާޔންކޮށް އެ  12.1.12

ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކުއްލިއްޔާއެއްގައި 

(ފަންސާސް އެކެއް ޕަސެންޓް) ދަރިވަރުން  51%

ސޮއިކޮށް ކުއްލިއްޔާއަށާއި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ 

 ޕެޓިޝަނަކުން.

އެ މެންބަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯސް ނިމުން.  12.1.13

 ނުވަތަ އެ ކޯހަކުން އެ މެންބަރު ވަކިވުން.

 އެ މެންބަރުގެ ދައުރު ހަމަވުން. 12.1.14

ންގާ ޮކމިޓީއަށް ހި

މެންބަރުން 

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތާއި 

 ވަކިކުރެވޭގޮތް

 ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަުރން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތް   13.1 13

އަހަރަކުން އެއްފަހަރު  02ކޮންމެ  13.1.1

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިްނތިޚާބު ބާއްވާން ވާނެއެވެ. 

ެމންބަރުންެގ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ  13.1.2

ތެރެއިން އަންނަނިވި މެންބަރުްނ އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ 

އާންމު މެންބަރުންެގ މެދުގަިއ ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ 

 ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

 ރައީސް  13.1.2.1

ސެކެޓްރީ (އިންތިޒާމް،  04 13.1.2.2

 ކުޅިވަރު)، އިދާރީ، އެކަޑަމިކް

 ޚަޒާންދާރު 13.1.2.3

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ 13.1.2.4

ރެއިްނ މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެ 13.1.3

ގައި ބަޔާންވެފައި ނުވާ މަޤާމުތަކަށް މެްނބަރުްނ  14.1.2

 އިންތިޚާބު ކުރާނީ އަންނަނިވި ޮގތުގެ މަތީންނެވެ.

ނައިބު ރައީސް: ނައިބު ރައީސް  13.1.3.1

 ،އައްޔަންކުރާނީ ރައީސްއެވެ. އެ ގޮތުން ރައީސް

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ އިންތިޚާބަްށ 

ކުރިމަތިލާންވާނީ ނަިއބު ަރއީސް ޢައްޔަން 

ގަިއ  14.1.2ކޮށްގެނެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުެގ 



  

  

އެހެން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތަސް ރައީސަށް ލިބޭ 

ވޯޓަކީ ނައިބު ރައީސަށްވެސް ލިބުނު ވޯޓު ކަމުގައި 

މި ޤަވާއިދު ބަލާނެއެވެ. އަދި އިންތިޚާުބ 

ހުގައި ރައީސްގެ ނަމާއި އެކު ނައިުބ ކަރުދާ

 ރައީސްގެ ނަން ޖަހާފައި އޮންނަްނ ވާނެއެވެ.  

ސެކެޓްރީންގެ ނައިބުްނ  13.1.3.2

 04  :ކުޅިވަރު)، އިދާރީ، އެކަޑަމިކް، (އިންތިޒާމް

(ހަތަރެއް) ސެކެޓްރީންގެ ނައިުބން ޢައްޔަންކުރާީނ 

(ހަތަރެއް) ސެކެޓްރީްނނެވެ. އެގޮތުްނ  04

ޔާގެ ސެކެޓްރީންގެ ޖަމްޢިއް ،ސެކެޓްރީން

އިންތިޚާބަށް ނިކުންަނންވާީނ ސެކެޓްރީންގެ 

ނައިބުން ޢައްޔަން ޮކށްގެނެވެ. ައދި މި ޤަވާއިދުެގ 

ގައި އެހެން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތަްސ  14.1.2

ސެކެޓްރީންނަށް ލިބޭ ވޯޓަީކ ސެކެޓްރީންގެ 

ނައިބަށްވެސް ލިުބނު ވޯޓު ކަުމގައި މި ޤަވާއިދު 

ންތިޚާބު ކަރުދާހުގައި ބަލާނެއެވެ. އަދި އި

ސެކެޓްރީންގެ ނަމާއި އެކު ސެކެޓްރީންގެ ނައިުބެގ 

 ނަން ޖަހާފައި އޮންނަން ާވނެއެވެ. 

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓަިއ  13.1.4

ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެކަމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ 

މި ކޮމެޓީ  .ހިންގާކޮމިޓީން ކަޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ

އެކުލަވާލާނީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ 

މެދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމަުކންނެވެ. މި ކޮމެޓީގަިއ 

 ،(ތިނެއް) މެްނބަރުން 03މަދުވެގެން ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސް ހިމެނޭ ގޮތުން ިތބެންވާނެއެވެ. 

 (ހައެއް) ކެވެ. 06 ކޮމެޓީގެ ޖުމްލަ މެންބަރުގެ އަދަަދކީ

ޖަމްޢިއްޔާގެ އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ  13.1.5

ކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީން ކޮމިޓީއެއް 

އަދި މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް އެިދ . އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ



  

  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީން ދަރިވަރުންގެ ކަންތައް 

ބަލަހައްޓާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަޖިސްޓަރަރއަށް ލިޔުމުން 

 .ވާނެއެވެއަންގަން

  .އިންތިޚާބުގައި ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ 13.1.6

އިންތިޚާބުގައި މަޤާމުތަކަްށ  13.1.7

ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަާނ 

އަދި . (ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ 07

ކެންޕޭން ކުރުމަށްޓަކައި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ އިޢުލާްނ 

 07ރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ސަރުކާ

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ ތާއީދު ހޯދުމަްށ 

   .މަސައްކަތްކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ

(އެކެއް)  01އެއްވެސް މަޤާމަކަށް  13.1.8

ކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނައިން ކުރިމަތިލާފައިނުވާނަމަ، 

ްށ ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓު ވޯޓަކާިއ ނުލާ ހޮުވނީ ކަމަ

  .ބެލެވޭނެއެވެ

ކޮންމެ ދައުރެއްނިމި އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ  13.1.9

    .އެކުލަވާލެވެންދެން ކުރީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ދެމިއޮންނާނެއެވެ

 . ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވާނީ އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައެވެ 13.2  

  .މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން 13.2.1

 ވަނަ މާއްދާގައި 10މިޤަވާއިދުގެ  13.2.2

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަުކންކުރެ ޝަރުތަކަށް 

 އުނިކަމެއް އައުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން  13.2.3

 .އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުން

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްެގ  13.2.4

 މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްެގ  13.2.5

މައްސަލައެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މައްޗަށް ސުލޫކީ 



  

  

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މެންބަރަކު ވަގުތުްނ 

 މަޤާމުން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  13.2.6

އަދާ ނުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ބޭރުން 

ކަމެއް ކުރާނަމަ، ވަގުތުން އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކި 

 ނެއެވެ. ކުރެވޭ

ގައި  14.2.6މި ޤަވާއިދުގެ  13.2.7

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުން ބޭރުން ކަމެއް ކުރާނަމަ، އެ 

މެންބަރެއްގެ ނަން ހިންގާކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

ކަްށ ލިބިގެންވެއެވެ. އަިދ އިޚްތިޔާރު ކޮންމެ މެންބަރަ

އެފަދައިން ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ ނަން، ހިންާގ 

ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ބަލައި ފިޔަވަޅު 

އެޅުމަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްއާއި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  

ޖަލްސާއަށް ކިޔާފައި އޮތުމާއެކުވެސް ހިންގާ  13.2.8

) ިތނެއް( 3އެންގުމަކާ ނުލައި ިވދިވިދިގެން ކޮމިޓީއަށް 

އެ މެންބަރަކު ވަކި ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ

ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއަށް އެ މެންބަރުގެ 

ނަން ހުަށހެޅުމުގެ ބާރު ޮކންމެ މެންބަރަކަށްވެްސ 

ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ިހންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންެގ 

ޔަތުން އެ ެމންބަރަުކ ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަކި އަޣުލަބިއް

ކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ އެ ެމންބަރަކު ޖަމްޢިއްޔާއިން 

 ވަކިވީއެވެ.  

 14.2.8މި ޤަވާޢިދުގެ  13.2.8.1

މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މެންބަރަްށ 

އެކަން އެންގުން ކަމަްށ މި ޤަވާިޢދު ބަލާީނ ހިންާގ 

ބަރަކު ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ އޮތްކަން އެ މެން



  

  

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް ނުަވތަ 

 ލިޔުމަކުން އެ މެންބަރަށް އެންގުުމންނެވެ.

ގައި  14.2.8މި ޤަވާޢިދުގެ  13.2.8.2

ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޮގތަށް މެްނބަރަކު މަޤާމުްނ 

ވަކިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައި 

 14ގެ (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤަވާއިދު 15

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ ގޮތުގެ މަތީން އެ 

 މަޤާމަށް މެންބަރަކު އައްޔަން ކުރާން ވާނެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް  13.2.9

ނުކުޅަދީފައިވާކަމަށް ހިންގާ ކޮމީޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ 

 .ނިންމުން

އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  13.2.10

 .ޔުނިވަރސިޓީން ސަސްޕެންޑް ކުރުން

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ޔުނިވަރސިޓީން  13.2.11

ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ، ވަކިވި މެންބަރުގެ 

. ބަދަލުގައި އަލުން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރާނީއެވެ

މިގޮތަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުގެ ދައުރު، އެ އިރަކު 

  .ވެއެހޮވޭ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ނިމޭއިރަކުން ހަމަވާނެއެ

މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރާނީ މި ޤަވާއިދުގެ  13.2.12

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 14

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ  13.2.13

 10މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ހޮވުމަށްފަހު މި ޤަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދަ މަޤާމަކާ އެ މެންބަރަކު 

ޚާބު ވުމަށްފަހު ިމ ހަވާލުވެއްޖެނަމަ، ނުަވތަ އިްނތި

ވަނަ މާއްދާގައި ވާފަދަ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ  10ޤަވާއިދުގެ 

ދަރިވަރެއްކަން މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެނގިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 

ވަގުތުން އިތުރު އެންގެމެއްނެތި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 

ކޮމެޓީގެ މަޤާމުންނާއި މެްނބަުރކަމުން އެ މެންބަރަކު 

އަދި މިފަދައިން ވަކި ކުރެވޭ  ވަކިކުރަންޖެހޭނެއެވެ.



  

  

(ދޭއް) އަހަރު ދުވަސް ވަންދެއް  02މެންބަރަކު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެއެވެ. 

އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވޯޓުވެސް 

 ނުދެވޭނެއެވެ. 

އިންތިޚާބަށް 

ކުރިމަތިލުމާއި ކެންޕޭން 

 ކުރުން

 

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުން  14.1 14

އިންތިޚާބަށް ކުރުަމތިލާންވާީނ  14.1.1

މިޖަމްޢިއްޔާގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ފޯމުންނެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތްތަކުްނ  14.1.2

ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުޫލމާތުތަކެއް ފުރިހަމަ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މްތަކަްށ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ަމޤާ 14.1.3

 ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމުންނެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާަބްށ ކުރިމަތި  14.1.4

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތައް  10ލެވޭނީ މި ޤަވާއިދުގެ 

 ހަމަވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

 

 ކެނޑިޑޭޓުން ކެންޕޭން ކުރުން 14.2  

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން  14.2.1

ފުރުޞަތު ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކަށްވެސް ކެމްޕޭނުކުރުމުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކެނޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭނު ކުރުމުގައި  14.2.2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި 

 ސުލޫކާއި ޚީލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކެމްޕޭނުގެ ނަމުގައި ވާދަކުރާ އަނެއްފަރާތުގެ  14.2.3

 ޢަމަލެއް ކުރުމާއި، ޢިއްޒަތާއި އަބުރު ގެއްލޭފަދަ އެްއވެސް



  

  

އެންޓިކެމްޕޭނުކުރުމާއި، އަނެކާެގ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސް 

 އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކެމްޕޭނުކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުވާ  14.2.4

ފަރާތްތަކާއި މެދު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅު 

އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން 

ން ނަްނ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމު

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކެންޕޭން ކުރުމުގައި 

 ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރުން

 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަްށ  15.1 15

ބުނެ އިންތިޚާބު ޮމނިޓާކުރަން ެއކުލަވާލާ ކޮމެޓީއަށް އެއްވެސް 

ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، ވަގުުތން އެކަމެއް ބަލަިއ ދަރިވަރަކު ޝަކުވާ 

 އެ ފަރާތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 

ޮކމެޓީ އިންތިޚާބު 

 ކުރެވޭނެ މުއްދަތު

(ދޭއް)  02ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ  16.1 16

(ދޭއް)  02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި ކޮންމެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިންާގ  14އަހަރަކުން މި ޤަވާޢިދުގެ 

 ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ވާެނއެވެ.

ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންާގ  16.1މި ޤަވާއިދުގެ  16.2  

ވަނަ އަހަުރ  2016ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޢަަމލުކުރާނީ 

 ގާ ކޮމެޓީ ހިމެނިގެންދާނެ ޮގތަށެވެ.އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ހިން

އިންތިޚާބް ކުރާ ހިންގާ 

ޮކމެޓީއާ މަޤާމު 

 ހަވާލުކުރުން

ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުާވ ފަރާތްތަކުންނާއި މަޤާުމ  17.1 17

ޖެހިންގެން އަންަނ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭތާ ، ހަވާލުކުރުމަށް

ޖަލްސާ (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އިފްތިތާހީ  05

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

އަދި އިފްތިތާީހ ޖަލްސާގައި އެ މަޤާމަކަށް އައްޔަންވި  17.2 

މަޤާމުގެ  ،މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެ

 މަސްޢޫލިއްޔަތު ބަޔާންކުރާ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.



  

  

މަޤާމުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތްތަކުން  17.3  

މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ހިންގާ 

 ކޮމިޓީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގައެވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިޔަތާއި  17.4  

ޙަވާލުވެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، 

އެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުީވ  އެއީ ، ނުވަތަ ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ

މެންބަރެއްކަމުގައި މިޤަވާއިދު ުނަބލާނެއެވެ. އަދި އެ ފަދަިއން 

މެންބަރަކު ޢަމަލުކޮށްފި ހާލަތުަގއި މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން 

 އެމަޤާމަށް އެހެން މެންބަރަކު އިްނތިޚާބުކުރަން ވާނެއެވެ.

(އެކެއް)  01ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަހަކު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  18.1 18 ހިންގާ ޮކމިޓީގެ ޖަލްސާ

 . ފަހަރު ބާއްވަން ވާނެއެވެ

މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުްނ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ އޮތްކަްނ  18.2  

އަންގަންވާނީ އެ މެންބަރަކު ަޖމްޢިއްޔާއަށް ދީފައިވާ ފޯނު 

 .ނަންބަރަށް ނުަވތަ ލިޔުމަކުންނެވެ

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ  ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި 18.3  

ރައީސް ހާޒިރުނުވާ ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު . ރައީސެވެ

. ބަލަހައްޓާީނ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ނަިއބު ރައީސެކެވެ

ރައީސަށް ލަފާނުދެވޭ ހާލަތެއްަގއި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާެނ 

ނައިުބ . ނައިބު ރައީސަކު ކަނޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ

ވާ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސަކު ހާޒިރު ނު

އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ 

 . މެންބަރެކެވެ

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތުކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީ  18.4  

ސެކެޓްރީއަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ހާލަތްތަކުގައި . ސެކެޓްރީއެވެ

ސެކެޓްރީގެ ނައިބުވެސް ހާޒިރު ނުވާނަމަ  ސެކެޓްރީގެ ނައިބެވެ.



  

  

ޔައުމިއްޔާ ލިޔާނެ މެންބަރަކު ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ހިންގާ 

 . ކޮމިޓީން އައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެވެސް ޔައުމިއްޔާ، ދެން  18.5  

އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ ޖަލްސާ އެއްގައި ފާސްކޮށް އެ 

ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅަކު ސޮއި 

 .  ކުރަންވާނެއެވެ

 03ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ނުވަތަ ހިންގާކޮމިޓީގެ  18.6  

މެންބަުރންނަށް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ) ތިނެއް(

 .ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިެގންވެއެވެ

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ެމންބަރުންެގ  ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަަދދަކީ 18.7  

ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަދަދަްށ ވުރެ އެއްމެންބަރު އިތުރު 

    .އަދަދެކެވެ

ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެންބަރަކު ކަމެއް ހުށައެޅުމުން އެކަމަކާއި  18.8  

މެދު ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަކީ ރައީސްގެ ނުވަތަ އެވަގުތު 

ޒިންމާ އެކެވެ. އަދި އެވަގުތު ރިޔާސަތުގައި އިން ފަރާތެއްގެ 

(ދިހައެއް)  10އެކަމަށް ބަހުސް ކުރަން ހުޅުވާލެވެން ނެތްނަމަ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިހންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި އެކަމަްށ 

 ބަހުސް ކޮށް ގޮތެއް ނިންމަންާވެނއެވެ.

 ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެންބަރަކު ހުަށއަޅާ ކަމަކީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި  18.9  

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  07ގުޅޭ ކަމެއް ނަމަ، 

 މެދު ގޮތެއް ރަޖިސްޓްރާއަށް އެކަން އަންގައި އެކަމާ

 ނިންމާންވާނެއެވެ.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ  18.10  

  .ފަރާތްތަކަށް ހިންގާކޮމިޓީގެ ަޖްލސާތަކަށް ހާޒިރުވެވިދާނެއެވެ

 ޗާންސެލާރޔުނިވަރސިޓީގެ  18.10.1

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލާރ    18.10.2



  

  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންކަމާ  18.10.3

 ހަވާލުވެހުރި ރެޖިސްޓްރާރ

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ކަމުން އެންމެ  18.10.4

   .(އެކެއް) އަހަރުވަންދެން 01ފަހުން ވަކިވި ރައީސް، 

ފަރާތްތަކަށް ހިންާގ ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  10.10މި ޤަވާއިދުގެ  18.11  

 03ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވެވޭނީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ 

(ތިނެއް) ދުވަސްކުރިން ހިންގާޮކމިޓީއަށް އެކަން އެންގުމަށްަފުހ 

ނަމަވެސް  .ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ދަުއވަތު އެރުވުމުންނެވެ

 މިފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވޯޓެއް 

    .ނުދެވޭނެއެވެ

. އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެ 19.1 19 އާންމު ޖަލްސާ

ރައީސަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޙާލަތެއްގައި އާންމު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ގަިއ  19.3ވަނަ މާއްދާގެ  19ކަނޑައަޅާނީ މި ޤަވާއިދުގެ 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ

 

 

(ދޭއް) ޢާންމު ޖަލްސާ  2އަހަރަކު މަދުވެގެން  19.2 

މިޖަލްާސ ބާއްވާނެ ތަނަކާއި ގަޑި . ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ

 .ކަނޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއާއި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ވަގުތާއި  19.3  

 10ތަން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި މަދުވެެގން 

 .(ދިހައެއް) ދުވަސް ކުރިން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ

ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ތިރީގައި މިބުނާ  19.4  

  .މަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައެވެ

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތަކާ ބެހޭގޮތުްނ  19.4.1

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރިޕޯޓެއް ލިބިގަތުމަށާއި މި ޖަމްޢިއްޔާގެ 

   .ފައިސާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް



  

  

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް  19.4.2

 .އާންމުކުރުމަށް

ޢާންމު ޖަލްސާގައި ގޮތެއް ނިންމުމަްށ  19.4.3

ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަަކށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނުވަތަ ޮގތެއް 

 .ނިންމުމަށް

    .އިޖްތިމާއީ މުނާސަބަތަކާ ގުޅިގެން 19.4.4

ހުރިހާ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ތަކެއްގެވެސް  19.4.5

  .ތައް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެޔައުމިއްޔާ ލިޔެ، ރެކޯޑު

 05އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ މެމްބަރުންގެ  19.5  

  .ޕަސަންޓެވެ) ފަހެއް(

ޢާންމު ޖަލްސާއަށް 

 އިޢުލާން ކުރާނެގޮތް

މެއިލް އެޑްރެސްތަކަށް .މެންބަރުން ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދީފަިއވާ އީ 20.1 20

 ފޮނުވައިގެން، ނުަވތަ 

މެންބަރުން ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދީފައިވާ ފޯނުނަންބަރަށް މެސެޖް  20.2  

 ފޮނުވައިގެން.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ވެބްސައިޓުގައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ  20.3  

 ވެބްސައިޓުގައި ޖަހައިގެން.

ކުއްލިއްޔާތަކުގެ ނޯޓިސްބޯޑުތަކާިއ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި  20.4  

 އިޢުލާންކޮށްގެން.

     .ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްެގން 20.5  

ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި 

ހިންގާޮކމިޓީގެ 

ޖަލްސާތަކުގައި 

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ  21.1 21

އެހެންނަމަވެްސ . ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓްދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ

، ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައިމެންބަރަކު 

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެތިބި ެމންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުްނ 

 .  ފާސްވެއްޖެނަމަ ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ



  

  

ޯވޓުދޭގޮތާއި ކަންކަން 

 ފާސްކުރެވޭގޮތް

މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެްނ ގޮތަަކށް ބަޔާންނުކުރާާހ ހިނދަުކ  21.2 

 .ކަންކަން ފާސްކުރަންވާނީ އަޣުލަިބއްޔަތުންނެވެ

ހިންގާކޮމެޓީ ޖަލްސާ އަދި ޢާންމު ޖަލްސާ ތަކުގައި ވޯޓްލެވޭނީ  21.3  

 .ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުްނނަށެވެ

 . ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލެވިއްޖެނަމަ މި ޖަމްޢިއްޔާ އުވުނީއެވެ 22.1 22 ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން

މި ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭނީ އެ ކަމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ ޢާންުމ  22.2  

ބައިެގ  )ދޭއް( 2ބައިކުޅަ ) ިތެނއް( 3ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ 

އަޣުލަބިއްޔަތު ިލބުމަށްފަުހ، ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމަށްފަހު، ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލިކަްނ 

ސިލުގެ ރައީސް ސޮއި ކުރައްވާ އަންގާ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުން

 ނެރުއްވާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުންނެވެ. 

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  23.1 23 އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަށް 

އް އޮތް އަހަރު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރާނެ ކަންތައްތަކެ

ކަނޑައެޅުމާއި، ޖަމްޢިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު 

(ދިހައެއް)  10ފާސްކުރުން އޮންނާނެއެވެ. މިޖަްލސާ ބޭއްވުމުގެ 

 ދުވަސް ކުރިން ހުރިހާ މެންބަރުްނނަށް އެކަން އަންަގންވާނެއެވެ.

އަހަރީ ރޯިޕޓާއި އަހަރީ 

 ހިސާބު

ޚަރަދުގެ ހިސާބާއި، ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބުނު އާމްަދނީއާއި  24.1 24

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހިންގާ ކޮމިޓީްނ 

ފާސްކުރުމަށްފަހު އެހިސާބުތަކާިއ ރިޕޯޓުގައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 

މެންބަރުން ސޮއިކޮށް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާންމު ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅާ 

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ފާސްކުރުމަށްފަހު މިތަކެތި ފާސްކުރާތާ 

 މްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި ޖަ

މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެފަދަ ޒިންމާއެއް  25.1 25 ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި

ނެގޭނީ، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީން ފާސްކޮށް އެދަރަންޏެއް 

އަދާކުރާނެގޮތް ކަނޑައަޅާ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެ 



  

  

ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ. އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ 

މިލްކުގައިވާ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު 

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާއެއް ނެގޭނީ، ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންާގ 

ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔާގެ އާންމު ޖަލްސާގެ 

 ރުމަށް ތާއީދު ލިބިގެްނނެވެ.ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން އެފާސްކު

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލެވޭއިރު ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރެވޭވަރަްށ  25.2  

ޖަމްޢިއްޔާގައި ފައިސާނެތްނަމަ އެދަރަނިތައް އަދާކުރާނީ 

 ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަުރން ހަމަަހމަވާގޮތަށް ބަހާލައިެގންނެވެ.

ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް 

 ބަދަލުގެނައުން

މި ޤަވާޢިދަށް އުނި ިއތުރުކޮްށ ނުވަތަ ބަަދލު ގެނެވޭީނ  26.1 26

މިކަމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިްނގާ ކޮމެޓީން ބާއްވާ ޚާއްަޞ 

ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ޚާއްޞަ 

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ތިނެއް ބައި ކުޅަ ދެބައި  ،އިސްލާހަކުން

ނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން އަގުލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ފާސްވެ، ޔު

މިގޮތަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ޢާންމުކޮްށ . އެކަމެއް ފާސްވުމުންނެވެ

  .އަންގަންވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން 

ޖަމްޢިއްޔާއާ ހަވާލުވެ 

 ހުނާނެ ފަރާތްތައް

 ޖަމްޢިއްޔާގެ މުޝްތަޝާރަކީ ވައިސް ޗާންސެލަރއެވެ.  27.1 27

ޔުނިވާރސިޓީގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ކަންތައްތަކުގައި  27.2 

ހަވާލުވެ ހުންާނނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ 

 ޢައްޔަންކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ. 

މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކި މެންބަރަކަށް އަންގާ ޮކންެމ  28.1 28 އެންގުންތައް

އެޑްރެސް މެއިލް -އެންގުމެއް އަންގަންވާނީ އޭނާ ދީފައިވާ އީ

މެދުވެރިކޮށް އަދި އޭނާ ދީފަިއވާ ފޯނު ަނންބަރަށް ނުވަަތ 

 . ލިޔުމަކުންނެވެ

ފޯނު ނަްނބަރަށް މެސެޖް ޮކށްފިަނމަ އެ މެސެޖް ފެންާނނޭހެްނ  28.2  

ސޭވް ކޮށްފައި އިންނަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯނަށް ގުޅައިގެން 

 އެންގިނަމަ އޭގެ ރިކޯޑިން އިންނަންވާނެއެވެ.



  

  

 

 

 

 

  

ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ  މި

 ކަންކަން

މިޤަވާޢިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަން ިމ  29.1 29

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީްނ ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ 

ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިބިެގން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން 

  .ގެންދެވިދާނެއެވެލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް އުޞޫކަނޑައަޅާ 

މި ޤަވާޢިދުގައި ވަކި ޮގތަކަްށ ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު،  30.1 30 ޤަވާޢިދު މާނަކުރުން މި

  ތިރީގައިވާ ލަފްޒުތައް މާނަކުރެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮތަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ :  ޔުނިވަރސިޓީ 30.1.1

 ޔުނިވަރސިޓީ

: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލް 30.1.2

 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލް  

 ރާބިޠަތުއް ތުއްލާބް  :ޖަމްޢިއްޔާ  30.1.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ : ދަރިވަރުން 30.1.4

 .ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން

މީލާދީ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ :  ދިރާސީ އަހަރު  30.1.5

 .ގެ ނިޔަލަށް 31އިން ޑިސެމްބަރ  01

ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި  ،މި ޤަވާޢިދުގައި އެކުލެވޭ މާއްދާއެއް 30.2  

އެންމެފަހުގެ ނިންމުމެއްކަަމށް ަބލާނީ އެކަމާ ބެހޭޮގތުން ިމ 

މިގޮތަށް ނިންާމ . ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެވެ

ނިންމުން، ޢާންމު ޖަލްސާއަކުްނ ބަދަލު ކުރާންެދން ހުރިާހ 

 . ނގާނެެއވެމެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހި

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު



 

  

 01ޖަދުވަލު 

 

 

 

 ރައީސް 

  

 ނައިބު ރައީސް

   

 އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީ 

 

   

 އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ

 

   

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ

 

   

 ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީ 

   

 އިދާރީ ސެކެޓްރީ 

 

   

އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ 

 ނައިބު 

 

   

 ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ 

 ނައިބު 

 

   

އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ 

 ނައިބު 

 

   

އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ 

 ނައިބު 

 

   

 ޚަޒާންދާރު



 

  

 02ޖަދުވަލު 

އަށް ގެ ވިލަރެސްވެރިޔާޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ ގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރައީސްމި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

 ޖަވާބުދާރީވާ މަޤާމެކެވެ.

 . ކުރުން ކަންތައްތަކުގައި ދަރިވަުރން ތަމްޘީލުހެނިހެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަފްލާތަކާއި އެ .1

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމާއި އެންމެހައި މެންބަރުންގެ ކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤުތައް އެންމެހައި ޙާލަތްތަ .2

  .މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން

  .ުނންގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިޖަމްޢިއްޔާމި  .3

 .ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން .4

 . ދުން މަޝްވަރާ ކުރުންޙަވާލުވެހުރި އިސްވެރިއަކާ ޤަވާޢި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންކަމާ .5

 . ހިންގުން ޖަމްޢިއްޔާހިންގާކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިްނ  .6

  .ތަންފީޒުކުރުންގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ޖަމްޢިއްޔާމި  .7

 މާއި ކޮމެޓީްނ ފާސްވާ ކަންތައްތައްވަރާކުރުހިންގާ ކޮމެޓީްނ އަށް ެމންބަުރން ހުށަހަޅާ ެއންމެހާ ކަްނތައްަތކަށް މަޝް .8

 ތަންފީޒުކުރުން.

 ގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ލިޔުންތަކުގައި ޚަޒާންދާރުގެ އިތުރުން ސޮއި ކުރުން.ޖަމްޢިއްޔާ .9

ދަރިވަރުންގެ މަޝްވަރާއަށް ވަގުތު ހޯދައި ން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް މަސްލަހަތާ ގުޅުޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ  .10

 . ދިނުން

 .މިޤަވާއިދުގައި ބުނާ އެހެނިހެން ަކންތައްތަކާއި ހިންގާކޮމިީޓން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން .11

 

ގެ ޤަވާއިދުަގއި ރައީސްގެ ޒިންމާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ މާތަކާއިއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެްނމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިން 

ރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮްށފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮަތށް ަޢމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުަގއި ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަރިވަ

 ތީން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުުރމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮުތގެ މައުޞޫޤަވާއިދުތަކާއި  ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ

 ސޮއި؛



 

  

 ނަން:

  



 

  

 03ޖަދުވަލު 

ގެ ރައީސްއަށް  ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ  ނައިބު ރައީސްމި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

 ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ މަޤާމެކެވެ.

  .މަޤްސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާމި  .1

 .ގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުންޖަމްޢިއްޔާމި  .2

 .ތުތައް ތަނަވަސްކުރުމަށް އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުންމެންބަރުންގެ ހުނަރުވެރި ފުރުޞަ  .3

   .ޅުންމެންބަރުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަަދހި ކުރުމަށް ރާވާ ކަންތައްތަކުގައި އިސްވެ އު .4

 ގައި އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.އްސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނައިބު ރައީސްއާއި ހަވާލު ކޮށްފި ހިނދެގެ ރައީޖަމްޢިއްޔާ .5

 ސްއަށް އެންގުން.ލު ރައީއި އެކަމުގެ ތަފްޞީ ލަގޮތް ބަ  ކުރިއަށްދާގެ ކަންތައްތައްޖަމްޢިއްޔާ .6

ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި އެ ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލުތައްހާ ދަތިދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެ ަދރިވަރުންގެ އެންމެ .7

  މެންބަރުންނާއި ރައީސްއަށް އެންެގން.

ލަތެއްގައި ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އްޔަތު އަދާނުކުރެވިއްޖެ ކޮންމެ ޙާގެ ރައީސްއަށް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިޖަމްޢިއްޔާ .8

 އަދާކުރުން.

 

ދުގައި ނައިބު ރައީސްގެ ޒިންމާތަކާއި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާަތކާއި 

ރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮްށފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮަތށް ަޢމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުަގއި ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަރިވަ

 ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮުތގެ މަތީން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުުރމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ކުރި ޒިންމާހަވާލު

 ސޮއި؛

 ނަން:

 



 

  

 04ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާ މަކީ ގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާސެކެޓްރީ އެކަޑަމިކް މި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

 ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ މަޤާމެކެވެ. ށްރައީސްއަ

ޢަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރެވޭ ފަދަ މުބާރާތްތަކެއް ދިވެހި،  .1

 ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން. 

 .އިންތިޒާމް ކުރުން ޢިލްމީ އެކި އެކި ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް ރާވާ  .2

 .އެކި އެކި ކޯސްތަކުން ތަޚައްޞުޞްވާ ދަރިވަރުންނަށް ޢަމަލީ ފޯަރމްތައް އިންތިޒާމްކުރުން .3

ތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާއި ފޯރަމްތަކުގައި އަދި އެކިއެކި އެހެނިހެން ކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާއިކުއްލިއްޔާ .4

 .ކުރުންސެކެޓްރީއާއި ގުޅިގެން  ޒާމްބައިވެރިވުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތި 

 އި މުއައްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާއާއި ތަކާޖަމްޢިއްޔާޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިްލމީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި  .5

 .ކުރުންހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް އެ

 .ޓުން ބެލެހެއްލަހަްއޓަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައްމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަ .6

ޯހދުމަށް ދަރިަވރުންނަށް ޭބނުންވާ ޓެކްޮނލޮޖީ ަވސީލަތްތަކާއި ލައިބްރަރީއާއި އިްނޓަރނެޓް ފަދަ ހުރިހާ ހޯދުންތައް ޢިލްމީ  .7

 ހިންގާ ކޮމެޓީގެ  ބަލައިއި އެކަމުގައި ހުރި ދަތިތައްކާވަރުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮްތތަ ވަސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިން ދަރި 

 .ކަން ގެނައުން ސަމާލުކަމަށް އެކަން

 މީގެ އިތުރުން ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން. .8

އި ގެ ޒިންމާތަކާސެކެޓްރީއެކަޑަމިކް ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަރިވަރުން ކޮށްަފއިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން

 ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮުތގެ މަތީން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުުރމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫޤަވާއިދުތަކާއި  ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ

 ސޮއި:

 ނަން:



 

  

 05ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ ސެކެޓްރީ އިދާރީ މި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

  ރައީސްއަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މަޤާމެކެވެ. 

 . މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެްއޓުން .1

 .އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން .2

 .މެންބަރުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންުޓތަްއ ހަމަޖައްސައި އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުން .3

 .ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިީޓގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން .4

 ކުރުން.ތަކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިީޓގެ ޖަލްސާތަކުގެ ނިންމުންޢާން .5

  . ގުޅޭ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ތްތަކާމަސައްކަހިންގާކޮމިޓީގެ  .6

 .ގެ އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުންޖަމްޢިއްޔާމި  .7

އެންމެ ފަުހގެ ކޮޕީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ދަރިވަުރންނަށް ިލބޭނެ ގޮތެްއ  ދުގެއި ހިންގާ ޤަވާޢިގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާޖަމްޢިއްޔާ .8

      .ހަމަޖެއްސުން

  .ލޫމާތު ިލބޭނޭ ގޮްތ ހަމަޖެއްސުންދައި، ޭބނުންވާ ަފރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހޯފައިސާއާބެހޭ މަޢު ންދާރުގެ އަތުންޚަޒާ .9

ހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކުރަންޖެޢުއިން ޝާއިޖަމްޢިއްޔާނެތްހާ ިހނދަކު، މި  ކޮށްފައިޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންޤަވާ .10

   .ކުރުންޢުޝާއި

  .ނުވަތަ ހިންގާކޮމީޓީން ކަނޑައަޅާ މިފަދަ އެހެނިހެން ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާ  .11

 .ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން .12

 މީގެ އިތުރުން ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން.  .13



 

  

ގެ ޒިންމާތަކާއި ސެކެޓްރީއިދާރީ ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާމާތަކާއި އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިން

ރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ަޢމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަރިވަ

 ގޮުތގެ މަތީން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުުރމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ އުޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ

 ސޮއި:

 ނަން: 

  

  



 

  

 06ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ  އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީމި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކަކީ 

 ރައީސްއަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ މަޤާމެކެވެ.

ތަނުގެ  (ދިހައެއް) މިނެޓް ކުރިން 10ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ބައްދަލުުވން ފެށުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ .1

 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ނިންމުްނ.

 ގެ އެކި އެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ހޯލް އަދި ކްލާސް ރޫމްތައް އެ ރަސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެތަނެއްގެ ޖަމްޢިއްޔާމި  .2

 ތެރިވުން.އި އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްއިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާ

ޅޭ ގޮތުން ގު  ހަަރކާތަކާގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގެ ަމތިން ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެޖަމްޢިއްޔާމި  .3

ފައިވާ ގޮތުެގ ނޑައެޅިތަކެތި ހޯދާ، ކަ ތަްއޔާރުކުރުމާއި އެ ތަކާއި އެހެނިހެްނ ލިޔެކިޔުންތައްންޑާތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޖެ

 މަތީން އެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރުްނ.

 އެހެނިހެން ޑެކަރޭޝަންތައް އިްނތިޒާމް ކުރުން. އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާއެކި .4

ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާއި ންވެސް ގޮތަކަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެހެ ،ންރސިޓީއިން ބޭރުއެކި ހަރަކާތްތަކަށް ޔުނިވަކިއެ .5

 ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރިޔާސަތުން އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުން.

ނިމެންދެން ރިޔާސަތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން  ބޭނުްނކޮށްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ހޯދާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ޖަމްޢިއްޔާ .6

އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް  ނުންކޮށް ނިމުުމންއެ ތަންަތނާއި ތަކެތި ބޭބެލެހެއްޓުމާއި އަދި 

 .ހަމަޖެއްސުން

  ކުރުން.އްކަތްތައްހަވާލުކުރާ މަސަ ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސްޖަމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .7

ގެ ސެކެޓްރީއިންތިޒާމް  ދުގައިގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި 



 

  

ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮުތގެ މަތީން އަދާކުރުންމަީތ އުޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަރިވަރުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާ

 ދެމިހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:

 ނަން: 

 

  



 

  

 07ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ  ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީ މި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

 ރައީސްއަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ މަޤާމެކެވެ. 

 .ކުރުންއިންތިޒާމް ރާވާ ފަރާތުން ހިންގާ އެްނމެހައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް  ގެޖަމްޢިއްޔާ .1

 .ކުރުން ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހެދުމާއި އެކަމާ ކުޅިވަރު ޤަވާޢިދުތައް .2

  ދޭއް) ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވުން.( 02ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށް މަދުވެގެން އަހަރަކު ޖަމްޢިއްޔާ .3

ގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ދިރުުވމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ ތަމްީރނާއި ުހނަރުތަށް ހޯދުަމށް ންގެ މެންބަރުޖަމްޢިއްޔާ .4

 ޅުން. ޔާރުކޮށް ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެ ތައްކަރުދާސްތައް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ 

 ލިޔުމުން ފެންނާނެެހން ބެހެއްުޓން. ،ތްތަކެއްގެ ރިކޯޑުރުގެ ހުރިހާ ހަރަކާވައިން ހިންގާ ކުޅިޖަމްޢިއްޔާ .5

ގެ ތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީއެކިއެކި މުބާރާތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޔުނިވަރސިޓީ، ތަކާއި އެހެނިހެން ކޮލެޖްކުއްލިއްޔާ .6

ކުރާ ތަމްސީލު ޖަްމޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެްނަބރުންނާއި ފެކެލްޓީތަކުގައި ަޖމްޢިއްޔާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެ ޓީމުތައް

 އެކު އެކުލަވާލުން. މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާއާއި

ންތަކާއި މަޝްވަރާ ފޯރުކޮށްދީ ހިންގާ ކޮމެޓީއަްށ ހޭ ލިޔެކިޔުކަމާބެ ،ގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައިޖަމްޢިއްޔާ .7

  އެއްބާރުލުން ދިނުން.  

  . މަސައްކަތްތައް ކުރުންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާޖަމްޢިއްޔާ މީގެ އިތުރުން .8

ދުގައި ސެކެޓްރީ (ކުޅިވަރު) ގެ ޒިންމާތަކާިއ ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަާކއި 

ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަރިވަރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ަޢމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި 

 ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮުތގެ މަތީން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުުރމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ

 ސޮއި:

 ނަން: 



 

  

 08ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު އެކަޑަމިކް މި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

 ރައީސްއަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ މަޤާމެކެވެ.

 .އަދާކުރުންރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް ންމެހާ ޙައިން ހިންގާ އެޖަމްޢިއްޔާ .1

ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރެވޭ ފަދަ  ،ބިއްޔާތާއިދިވެހި، ޢަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުގެ އަދަ .2

 .އެހީތެރިވުންމުބާރާތްތަކެއް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް 

  .ޢިލްމީ އެކި އެކި ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން .3

މިކް އެކި އެކި ކޯސްތަކުން ތަޚައްޞުޞްވާ ދަރިވަރުންނަށް ޢަމަލީ ޯފރަމްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި އެކަމުގައި އެކަޑެ .4

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ަތކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަާކއި ފޯރަމްތަކުގައި އަދި އެކިއެކި އެހެނިހެން ކޮލެްޖ، ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާއިކުއްލިއްޔާ .5

  .ވުމުގެ ކަންތައްތައް އިންިތޒާމް ސެކެޓްރީއާއި އެކު ކުރުމާއި އެކަމުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުންބައިވެރި

 އި މުއައްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާއާއި ތަކާޖަމްޢިއްޔާޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިްލމީ ގޮތުން ހަރަކާްތތެރިވާ އެކި އެކި  .6

  .ރުމާއި އެކަމުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުންއެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަްތ ކު

  .ންތަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުންލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަ .7

އި އިްނޓަރނެޓް ފަދަ ހުރިާހ ޢިލްމީ ހޯދުމަށް ދަރިވަރުްނނަްށ ބޭނުންާވ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަސީަލތްތަކާއި ލައިބްރަރީއާ .8

 ބަލައި އެކަޑެމިކް ވަރުންނަށް ބޭުނންކުރެވޭނެ ގޮްތތަކާއި އެކަމުގައި ހުރި ދަތިތައްވަސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިން ދަރި

 ރީއަށް އެކަންތައްތައް އެންގުން.ސެކެޓް

 .އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެނާއަށް އެހީތެރިވުން .9

   ކުރުން.އި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާޖަމްޢިއްޔާ އަދި .10



 

  

ގެ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު އެކަޑަމިކް ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަުރންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރުމާިއ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ަކންތައް

 ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ދަރިވަރުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާ

 ސޮއި:

 ނަން: 

  

  



 

  

 09ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު އިދާރީ މި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

  .ރައީސްއަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ މަޤާމެކެވެ

 . އަދާކުރުންސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް އިދާރީ  .1

މު ޖަލްސާތަކާއި ހިންާގކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ސެކެރެޓަރީއާ ރީއަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޢާންއިދާރީ ސެކެޓް .2

 ހަވާލުކުރުން.

 .މެންބަރުންގެ ޞައްޙަ ރެކޯޑުތައް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިދާރީ ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން .3

 އިދާރީ ސެކެރެޓަރީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނން. ބުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައިއިންތިޚާ .4

 .އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާ ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ މިފަދަ އެހެނިހެން ވާޖިބުތައް އަދާކުުރން .5

 .ންކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އިދާރީ ސެކެރެޓަރީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު .6

 .  ކުރުމާއި އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވުންސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ .7

  ކުރުން. އްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތަޖަމްޢިއްޔާއަދި  .8

) ގެ އިދާރީދުގައި ސެކެޓްރީގެ ނައިބު (ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި  

ރުމާިއ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަުރންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކު

 ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ރިވަރުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާދަ

 ސޮއި:

 ނަން: 

 

 

 

 



 

  

10ޖަދުވަލު   

ގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ  އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ ނައިބު މި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

 ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ މަޤާމެކެވެ. ރައީސްއަށް

   އިްނތިޒާމް ކުރުމާއި އެކަމުގައި އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް .1

އެތަނެއްގެ  ،އަދި ކްލާސް ރޫމްތައް އެ ރަސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށްގެ އެކި އެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ހޯލް ޖަމްޢިއްޔާމި  .2

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ަމށްޓަކައި އެ ހަަރކާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ންތިޒާމީ ޮގތެއްގެ ަމތިން ގެންދިއުގެ އެކި އެކި ހަަރކާތްތައް އިޖަމްޢިއްޔާމި  .3

 ތައްާޔރުކުރުމާއި އެ ތަކެތި ހޯދާ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައްއިވާ އެޖެންޑާތައްޔާރުކޮށްފަ

 މަތީން އެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ކުރުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ބެނާަތކާއި އެހެނިހެން ޑެކަރޭޝަންތަްއ އިންތިޒާމް  .4

 .މަތިން އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން

ންވެސް ގޮތަކަށް ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ ން ތަނެއް ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެހެއެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ޔުވިވަރސިޓީއިން ބޭރު .5

 .އި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުންއެކަމާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރިޔާސަތުން އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގަ

އެަކމެއް ނިމެންދެން ރިޔާސަތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން  ،ގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ހޯދާ ތަންތަނާއި ތަކެތިޖަމްޢިއްޔާ .6

 ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އެކަމެއް ނިމުމުން އެތަނެއް ނުވަތަ އެ ތަކެތި އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް 

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން. ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމުގައި

 އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ ނެތް ހާލަުތގައި އޭނާގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން. .7

 . ކުރުންހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައް ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސްޖަމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .8

ދުގައި ސެކެޓްރީގެ ނައިބު (އިންތިޒާމް) ެގ ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

 ރުމާއި ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަުރންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކު

 ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ދަރިވަރުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާ



 

  

 ސޮއި:

 ނަން: 



 

  

 11ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ ގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްސެކެޓްރީގެ ނައިބު ކުޅިވަރު  މި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

 ރައީސްއަށް  ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ މަޤާމެކެވެ.

ންތިޒާމް ސެކެޓްރީއާއި އެކު  އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އިކުރާ އެންމެހާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައްއިން އިންތިޒާމް ޖަމްޢިއްޔާ .1

 ކަތް ކުރުން. މަސައް

  ކުރުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.އެކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްއި  ހެދުމާކުޅިވަރު ޤަވާޢިދުތައް .2

ހޯދުމަށް  އި ބޭުނންވާ ތަމްރީނާއި ުހނަރުތައްގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކަންގެ މެންބަރުޖަމްޢިއްޔާ .3

ސެކެޓްރީއަށް އެކަމާ ގުޅޭ ކުޅިވަރު ޅުމުގައި ޓީއަށް ހުށަހެޔާރުކޮށް ހިންގާ ކޮމެއް ތައްތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ކަރުދާސްތަ

  ސެކެޓްރީއަށް އެކަމުގައި އެހީތެރިވުން.ކުޅިވަރު  ،އި ޚިޔާލުދީލަފައާ

ކުޅިވަރު ލިޔުމުން ފެންނާނެ ހެން ބެހެއްޓުމާއި އެކަމުގައި  ،އިން ހިންގާ ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއްގެ ރިކޯޑު ޖަމްޢިއްޔާ .4

 ތެރިވުން.ސެކެޓްރީއަށް އެހީ

ފަރާތުން ބައިވެރިވާެނ  ތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެމުބާރާ ތަކާއި އެހެނިހެން ކޮލެޖްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އެކިއެކިކުއްލިއްޔާ .5

ތަމްސީލުކުރާ  ޖަމްޢިްއޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެްނބަުރންނާއި ފެކެލްީޓތަކުގައި ޖަމްޢިްއޔާ ހޮވުމަްށޓަކައި ޓީމުތައް

  ލަފާގެ މަތީން މަޝްވަރާ ކުރުން.މެންބަރުންާނ، ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ 

ންތަކާއި އަދި ޚިޔާލުތައްދީ ހިންގާ ކޮމެޓީއަްށ ކަނޑައެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތު ޖަމްޢިއްޔާ .6

  އެއްބާރުލުން ދިނުން.

އިންތިޒާމް  ތައްޅިވަރު ހަރަކާތްއިން އިންތިޒާްމ ކުރާ އެންމެހާ ކުޖަމްޢިއްޔާކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން،  .7

 ކަތް ކުރުން.ންތިޒާމް ސެކެޓްރީއާއި އެކު މަސައްކުރުމުގައި އި

  ކުރުން.ޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައްގެ ހިންގާ ކޮމެޖަމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .8



 

  

ސެކެޓްރީގެ ނައިބު ގެ ކުޅިވަރު ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއި ޒިންމާތަކާއި އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ

ރުމާިއ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަުރންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކު

 ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ދަރިވަރުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާ

 ސޮއި:

 ނަން: 
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ގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ ރާބިޠާގެ ރައީސަށް ޖަވާބުދާރީވާ ޚަޒާންދާރުމި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

 .މަޤާމެކެވެ

އިން ހުއްދަދީފައިވާ ކަންތައްތަކަްށ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބެންޖެހޭ ހުިރހާ ފައިސާއެއް ހޯދުމާއި ބަލައިގަުތމާއި މި ޖަމްޢިއްޔާމި  .1

 .ފައިސާ ދޫކުރުން

 .ކުގެ ރެކޯޑު ދުވަހުން ދުވަަހށް ބެލެހެއްުޓންއިން ކުރާ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތަޖަމްޢިއްޔާފައިސާއާއި ފައިސާއާ ގުޅިގެން  .2

ގެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ޖަމްޢިއްޔާފައިސާގެ ކަންތައްތަކާބެހާ ޞަްއޙަ އެކައުންޓުތަކާއި ފޮތްތައް ެބލެހެއްޓުމާއި މި  .3

 .މަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ބެެލހެއްުޓންރިހާ މުޢާހިންގާ ފައިސާގެ ހު

 .ށް ހުށައަޅައި ފާސްކުރުންށް އޮތްއަހަރަށް ލަފާކުރާ ަބޖެޓު އެކަށައެޅުމާއި އެ ބަޖެޓް ހިންގާކޮމެޓީއަކުރިއަ .4

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ކިޔެވުން ނިމުމުގެ ކުރިން ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ހިމެނޭ  .5

 .ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން

  ކުރުން.މެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްގެ ހިންގާ ކޮޖަމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .6

ދުގައި ޚަޒާންދާރުގެ ޒިންމާތަކާއި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި އި

ރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ަޢމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަރިވަ

 ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮުތގެ މަތީން އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުުރމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ޒިންމާ ހަވާލުކުރި

 ސޮއި:

ނަން: 
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ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ ރާބިޠާގެ ރައީސަށް ޖަވާބުދާރީވާ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރމި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

 މަޤާމެކެވެ. 

ންމު މެންބަރުްނާނއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތައް ޢާންމު ެމންބަރުންނާ ގުޢާ ހިންގާކޮމިޓީން ނިންމާ .1

 .  ދިނުން

  .ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމް ބަާރބަރަށް ބެލެހެްއޓުންލޫމާތު ގެ މެންބަރުންނަށް މަޢުޖަމްޢިއްޔާމި  .2

  .ގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުންޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މީޑިއާގައި ޖަމްޢިއްޔާމި  .3

 .އިން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި އެކަމުގައި އިސްވެއުޅުންޖަމްޢިއްޔާމި  .4

ންމު ެމންބަުރންނަށް ވީާހވެސް އަވަސް އަދި ފަސޭހަގޮތަކަށް ފޯރު ޢާ ލޫމާތު ން ހިންގާ ހަރަކާްތތަކުގެ މަޢުއިޖަމްޢިއްޔާމި  .5

  .ކޮށްދިނުން

 ކުރުން.  ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާއިޖަމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .6

އިމްކުރާ  ފަރާތުން ދަރިވަރުންނާ ގުޅުން ޤާގެޖަމްޢިއްޔާމި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްހާހިދަުކ، މި  .7

  .ފަރާތެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުން

ރ ގެ ޒިންމާތަކާއި ދުގައި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާ ،އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި
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