
 

 

 އެކުލަވާލުމުމުގެ  ކޮމެޓީ  އެތިކްސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލީމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އުޞޫލް 

 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައި ޔޫ އެމް) ގެ މުވައްޒަފުންނާއި  (ހ). 1 ފް ތަޢާރު 

ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ކުރާ ދިރާސާތަކާ ޢިލްމީ ތަޙުލީލުތަކުގައި އެތިކްސް 

ގެ އެންމެ މަތީ ިމންގަނޑު ހިެފެހއްޓުމަކީ މި ޔުނިވަރސިޓީން ވަަރށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން 

ން ހަރުދަާނ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ިހންގުމުެގ އެންމެހާ ޒިންމާއެއް ދޭނެ ކަމެކެވެ. މިކަ

 އުފުލާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތިކްސް ކޮމެޓީންނެވެ. 

އެތިކްސް ކޮމެޓީ ޞޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ (ށ). މި އު

 މުވައްޒަފުން ހަދާ ދިރާސާތަކުގައި  އިޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލެވެ. ދަރިވަރުންނާ އެކުލަވާލުމުގަ

ގެންގުޅެންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އެތިކްސްގެ އުޞޫލުތައް 

ކަނޑައަޅައި އެކަމާ ގުޅުންހުރި ނިންމުންތައް ނިންާމނީ މި ކޮމެޓީްނނެވެ. މި އުޞޫލު އައި 

ބޯޑުން ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ. މި އުޞޫލު އައި ޔޫ އެމް ގެ ޔޫ އެމް ގެ އެކަޑެމިކް 

އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އައި ޔޫ އެމް ގެ ނަމުގައި ހެދޭ ހުރިހާ 

ދިރާސާތަކެއްގައި އެތިކްސް އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ނިންމާނީ މި ކޮމެޓީއިންނެވެ. އައި. 

ކުރުމުގެ ކުރިން އެތިކްސްއާ ގުޅުންހުރި  ޔޫ. އެމް އިން ކުރާ ކޮންމެ ދިރާސާ އެއް

ކަންކަމުގެ ހުއްދަ އެދިރާސާ އެއް ކުރާބަޔަކު މި ކޮމެޓީން ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި 

އެ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް 

 އެތިކްސް ކޮމެޓީން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ. 

 

 ކޮމެޓީގެ  އެތިކްސް 

 ހިންގާ  ކަންތައްތައް 

 ފަރާތް  ބަލަހައްޓާ 

ހަދާ ދިރާސާަތކާ އަދި ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގަިއ މުވައްޒަފުން (ހ)  2

ގެ ކިޔެވުމާ ގުޅިގެން ހަދާ ދިރާސަތުގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ އެތިކްސް އެދަރިވަރުން

މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓަުމން ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން 

ސެންޓަރުގެ ޒިންމާ އެކެވެ. އެކަން އެމަގުން އިންތިޒާމް ކުރެވިފައި ވޭތޯ ބެލުމަކީ ރިސާރޗް 

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެތިކްސް ކޮމެޓީ އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންގެ ވެރިޔާ 

އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އަދި ހިނގަމުންދަނީ މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި އެކަން އެމަގުން 



 

 

ހިންގަމުން ގެންދިއުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން 

ޗެއާރޕާރސަން އަކީ ރިސާރޗް އެންޑް  ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއެވެ. އެތިކްސް ކޮމެޓީ ގެ

 ޕަބްލިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއެވެ. ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަން ކުރާ މީހެކެވެ. 

 ޗެއާރޕަރސަން  ކޮމިޓީގެ. ޑީނެވެ ސްޓަޑީޒްގެ ގްރެޖުއޭޓް ޕޯސްޓް އަކީ ޗެއާރ ވައިސް (ށ)

 .ުނބޭއްވޭނެެއވެ ބައްދަލުވުމެއް، ހާޒިރުނުވާނަމަ ޗެއަރ ވައިސް ނުވަތަ

 

 އެތިކްސް ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ. 3 ކޮމެޓީ  އެތިކްސް 

 . ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޑީން (ވެރިޔާ))ހ(

 . ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގެ ޑީން (ވެރިޔާ))ށ(

އަށް ބަލާ، . ޔުނިވަރސިޓީ ގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކަޑެމިކް އަދި ރިސާރޗް ތަޖުރިބާ )ނ(

އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވައިސް ޗާންސެލަރ ގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރިސާރޗް 

ެމންބަރުން. މީގެ ތެރޭގައި ކުއްލިްއޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ  4ސެންޓަރުން ޢައްޔަން ކުރާ 

 ބޭފުޅުން ިހމެނެންވާނެއެވެ. 2ވެރިންގެ ތެރެއިން 

ސް ކޮމެޓީން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް . ވަކި ދިރާސާ އަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެތިކް)ރ(

ނިންމުމަށްޓަކާ ވަކި ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރި ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުން 

ކަނޑައަޅާނީ އެތިކްސް ކޮމެޓީގެ ލަފަޔާއެކު ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއެވެ. މި 

ން ކަމުން މިއީ މެންބަރުންނަކީ ހަމައެަކނި ވަކި ބައްދަލުވުމަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ެމންބަރު

 ދާއިމީ މެންބަރުންނެއް ނޫނެވެ. 

 

އެކު އާ ކޮމެޓީއެއް އަހަރެވެ. ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ 2އެތިކްސް ކޮމެޓީގެ މުއްދަތަކީ  4 މުއްދަތު  ކޮމެޓީގެ  އެތިކްސް 

 އެވެ. އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެ

 

 މައްޗަށް  ކޮމެޓީގެ  އެތިކްސް 

 ކަންތައްތައް  ކުރާ  ލާޒިމް 

 އުޞޫލް  ގޮތުގެ ިހންގާނެ އެކޮމެޓީ ޮގތާ ބާއްވާނެ ބައްދަުލވުންތައް ކޮމެޓީގެ އެތިކްސް(ހ).  5

 .ވާނެއެވެ އެކުލަވާލަން

 ހުއްދައެއް ހުރިހާ ޖެހޭ ހޯދަން ކޮމެޓީން އެތިކްސް ކުރިން ކުރުމުގެ (ށ). ދިރާސާއެއް

 ގޮތުގެ  ލިބޭނޭ ސެންޓަރުން ރިސާރޗް މަޢޫލޫމާތު ގޮތުގެ ކުރަންޖެހޭނެ ޢަމަލު ހޯދުމަށްޓަކައި

 ހޭހުަށހަޅަންޖެ އެދި ކުރުަމށް އެކަން މިސާލަކަށް. ވާެނއެވެ ހަމަޖައްސަން  އިންތިޒާމް

 .ހުްނނަންވާނެއެވެ އެނގެން ގޮތަށް ސާފުވާނެ ކޮބައިކަން ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ފޯރމާ



 

 

 ޙައްޤުތައް  ގެ) ޕަރޓިސިޕަންޓްސް ރިސާރޗް( މީހުން ބައިވެރިވާ  (ނ). ދިރާސާތަކުގައި

 ވަކިވަކި  ބައިވެރިވާ ދިރާސާގައި ކުރުމަށްޓަކައި ޔަޤީން ވޭތޯ ކުރެވިފައި ޙިމާޔަތް

 އޮޅުންފިލާނޭ ސާފުކޮށް ަމޢުލޫމާތު ޭބނުންވާނެ ގުޭޅގޮތުން އާއި ދިރާސާ ފަރުދުންނަށް

 ހެދުމަށް  ދިރާސާ އަދި. ވާނެއެވެ ބަލަން  ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ އިންތިޒާމް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް

 މީހުންގެ  ބައިވެރިވާ ދިރާސާގައި އެ ހެދުމުން  އެގޮތަށް ދިރާސާ އެ ކީޑަމެތަ ބޭނުންކުރާ

 .ޖެހޭނެއެވެ ކުރަން ޔަޤީން ޑެއްތޯމެތަ ކުރެވިފައިވާ  ރައްކާތެރި ޙައްޤުތައް

 

 ކޮމެޓީ  އެތިކްސް 

 ޒިންމާ  ގެ  ޗެއައޕަރސަން 

 ތައް 

 ކިޔުންތައް ލިޔެ ފަދަ ޔައުމިއްޔާ  ކަންކަމާ އިދާރީ އެންމެހާ ކޮމެޓީގެ އެތިކްސް. )ހ( 6

 .ބެލެހެއްޓުން 

 އެޖެންޑާ ބަްއދަލުވުންތަކުގެ އެ އަދި ރޭވުން ބައްަދލުވުންތައް ކޮމެޓީގެ އެތިކްސް. )ށ(

 .ހަމަޖެއްސުން

 .ބެލުން  ތަންފީޒުވަމުންޭދތޯ ކަންތައްތައް ނިންމާ ކޮމެޓީން އެތިކްސް. )ނ(

 

 ކޮމެޓީގެ  އެތިކްސް 

 ޒިންމާތައް  މެންބަރުންގެ 

 މެދުވެރިވެގެން  ުއޒުރެއް މަުޤބޫލް. ހާޒިރުވުން ބައްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމެޓީގެ އެތިކްސް. )ހ( 7

 .އެންގުން ޕަރސަންއަށް ޗެއަރ އެކަން ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ

. އެތިކްސް ކޮމެޓީން ވަކި ވަކި މެންބަރުންނާ ޙަވާލު ކުރާ ޒިންމާތައް ފުރުހަމަޔަށް )ށ(

 އަދާ ކުރުން.
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