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 އުޞޫލު  އެކުލަވާލައި ހިންގުމުގެ  ކޮމެޓ   އިމްތިޙާނު

 
 22 ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިަވރސިޓ ގެ ޤާނޫނު(  2015/11މިއ  ޤާނޫނު ނަންބަރު   1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ފައިވާ، ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓ ގެ މަްޖލިސް އިން ލިބިގެންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ބާުރ 
ވަަނ  15ހަމަ އެޤާނޫނުެގ އާިއ،  އެކަޑެމިކް ބޯޑު ޤާއިމު ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު""

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ބާރު ލިބިގެްނ ޔުނިވަރސިޓ ގެ މަޖްލިސް  48މާއްދާގެ )ތ( އާއި 
ތަންފ ޒު  ޤަވާޢިދު"އި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ އިމްތިޙާނު ކުރުމާ"ފައިވާ، ފާސްކޮށް އިން

ވާލާނެ އެކުލަ "ކޮމެޓ  އިމްތިޙާނު"ޤަވާޢިދުގެ އެކި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުރާ  އެކުރުމަށްޓަކައި 
ގޮތާއި ެއކޮމެޓ ގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެވެ. ގޮތާއި އެކޮމެޓ  ހިންާގނެ
 ކޮމެޓ  އެކުލަވާލައި ހިންގުމުގެ އުޞޫލު" އެވެ. އިމްތިޙާނުމި އުޞޫލަށް ކިޔާނ  "

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
އިމްތިޙާނުތަކާއި ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމުގެ މި އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ ޭބނުަމކ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ   2 މަޤްޞަދު 

ެއކަޑެމިކް ބޯޑަށް އެހ ތެރިވެޭދ ކުރުމަްށޓަކައި ންފ ޒު ތަމަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި 
އެކުލަވާލާނެ ގޮާތިއ އެކޮމެޓ   ،ގާއިމު ކުރުމާއި" ކޮމެޓ  އިމްތިޙާން" ކޮމެޓ އެއްގެ ގޮތުގައި

 ގެ ޒިންާމތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. އެކޮމެޓ  ހިންގާނެ ގޮތާއި
 

ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ 
 .ކަޑައެޅުން 

 2015/11 ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރުޔުނިވަރސިޓ " " )ހ( 3
އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެ ދަށުން (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓ ގެ ޤާނޫނު)

 . އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ  އެވެ
"ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު" ގެ މާނައަކ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ދަށުން އުފަްއދާފައިވާ، ކިޔަވައިދޭ އެންމެހާ  )ށ(  

 މަރުކަޒު ތަކެވެ. 
 " އެވެ. ކޮމެޓ  އިމްތިޙާނު"ކޮމެޓ " ގެ މާނައަކ  މި އުޞޫލުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ " )ނ(  

 
ކޮމެޓ ގެ 
އި ތަޢާރަފާ 
 ބޭނުން 

ނުަވަތ ފަރާތުން ބާއްވާ ޔުނިވަރސިޓ ގެ  "އިމްތިޙާނު ކޮމެޓ " އަކ މި އުޞޫލުގެ ދަށުން އުފައްދާ   4
ޔުނިވަރސިޓ ން ޒިންމާވާ އިމްތިޙާނުތަކާއި ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮުތްނ 

އެކުލަވާލުމާިއ ޔުނިވަރސިޓ ން އެކުލަވާލާ އެންެމހާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާިއ އުޞޫލުތައް 
ިއ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަމުގައި އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް ލަފާދިނުމާިއ، މި ކަންަކން މުރާޖަޢާ ކުރު

ތަންފ ޒު ކުރުމަށް ބޭުނންވާ ނިްނމުންތައް ނިންމުމާއި ނިޒާމުތައް އެކުލަވާލުމާއި ތަންފ ޒު ކުާރ 
 ހަވާލުާވ ކޮމެޓ  އެކެވެ. ފަރާތްތަކަށް ލަފާިދނުމަށް 

ތައް މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޒިްނމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުަވނަ  7މި އުޫޞލުގެ  މިގޮތުން،
   ބޭނުްނތަކެވެ. އެންމެ މުހިންމު  މި ކޮމެޓ  އުފެއްދުމުގެއުފުލުމަކ  

  



2 
 

  ކޮމެޓ  
އެކުލަވާލެވިގެންވާ 

 ގޮތް 

 ެމންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.ކޮމެޓ  އެކުލެވިގެންވާނ  އަންނަނިވި އިމްތިޙާނު ޔުނިވަރސިޓ ގެ  )ހ( 5
 ކޮމެޓ ގެ ރައ ސް –ޑެޕިއުޓ  ވައިސްޗާންސެލަރ )އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް(  -1
 ކޮމެޓ ގެ ނާއިބު ރައ ސް – އެގްޒަމިނޭޝަންސް ކޮންޓްރޯލަރ -2
 ރެޖިސްޓްރާރ -3
 ކަރިކިއުލަމް އެންޑް އިންސްޓްރަކްޝަން ސްޕެޝަލިސްޓް -4
 އިސްވެރިޔާ  އެޝުއަރެންސް ޔުނިޓް ގެކޮލިޓ   -5
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ)އިންފޮމޭޝަން( ސިސްޓަމްސް  -6
ނޮމިޭނޓް ކުރާ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން  ކުންކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު ތަ ޔުނިވަރސިޓ ގެ -7

 މުވައްޒަފު.  3އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ 
އިމްތިޙާނު ކޮމެޓ  އަށް ކުއްލިއްޔާ ސެންޓަރުތަކުން މުވައްޒަފުން ނޮިމނޭޓު ކުރުމުގައާއި އެކަޑެމިކް  )ށ(  

 ތަޢުލ މާއި ލިބިފައިާވ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ހާސިލުކޮށްފައިވާބޯޑުން 
ެފންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މިންވަރަށާއި ޔުނިވަރސިޓ އަްށ  ،ތަޖުރިބާތައް

 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެ އެވެ. 
 

ކޮމެޓ ގެ 
މެންބަރުކަމުގެ 

 މުއްދަތު 

މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމެޓ ގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މުއްދަތަކ  އެމ ހުން މަގާމުގައި  )ހ( 6
 ދެމިތިބޭހާ މުއްދަތެކެވެ.

ކަނޑައަޅާ މެންބަރުންގެ ނޮމިނޭޓު ކޮށްގެން އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ތަކުން  ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު )ށ( 
 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހެވެ.  2މުއްދަތަކ  

 
ކޮމެޓ ގެ 

ޒިންމާތަކާއި 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ތައް ކޮމެޓ ގެ ތަޚައްޞުޞް ގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޒިންމާތަ އިމްތިޙާނު 7
 އެވެ.  ހިމެނެ

 ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ އެކުލަވާލެވޭ ޤަވާޢިުދތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް )ހ( 
 .އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް ލަފާދިނުންކަނޑައެޅުމުގައި 

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން އެކުލަވާލަން ެޖހޭ އިޖުާރއާތުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާއި  )ށ( 
  .މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ އެންމެާހ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރާވަިއ  )ނ( 
  .އެކަންކަން ބެލެހެއްުޓން

ފެންވަރުވަޒަންކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނ  ދަރިވަރުން ހާސިލުކުރަންޖެހޭ  )ރ( 
ިމ  އާއިގޮތަްށތޯ  ހާސިލުވެ ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމ  ފެންވަރު ދެެމހެއްޓޭމަގުސަދުތައް 

 .ތޯ ަކށަވަރު ކުރުންދެމެހެއްޓެމުން ދޭންނަން ޖެޭހ ފަންވަރު މަސައްކަތްތަކުގައި ހު

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންުމންތަކާއި ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެހާ  )ބ( 
މަސައްކަތްތައް ޔުނިވަރސިޓ ގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ އިތުރުްނ 

 .ފެތޭތޯ ކަށަަވރު ކުރުންމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަން ފްރޭމްވޯކަށް 
ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ އެ ބޯޑަށް  ތަޞްދ ޤު ކުރުމަށްއިމްތިޙާނުތަކުގެ ނަތ ޖާތައް އެކަެޑމިކް ބޯޑުން  )ޅ( 

  .އެ ނަތ ޖާތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުން

ނުވަތަ އެކަންަކާމ އިމްތިޙާނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދޭ އެންމެހާ މައްސަލަތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން  )ކ( 
  .މެދު އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް ލަފާދިނުން 

މަތ ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ޔުނިވަރސިޓ ގެ ހިންގުމާގުޅޭ ރަސްމ   (އ) 
  .ލިޔުންތަކުގައި މިކޮމެޓ އަށް ހަވާުލ ކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން
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 .މަސައްކަތެއް ކުރުން ހަވާލު ކުރާ އިތުރު ކޮންމެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުން މިކޮމެޓ އަށް (ވ) 
 

ކޮމެޓ ގެ 
ޖަލްސާތަކާއި 

 އިދާރ  ކަންކަން 

ޖަލްސާ  3ކޮމެޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން ކޮންމެ ސެމިސްޓަރ އަކު  )ހ( 8
އެޖެންޑާ ކުރުމަށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް އައިސްފައިވާ ނަމަ އާދަވެގެން ބާއްވަން ވާނެ އެވެ. 
 އެވެ. ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެޖަލްސާއެއް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 

ކޮމެޓ ގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައަޅާނ  ކޮމެޓ ގެ ރައ ސް ގެ މަޝްވަރާ އާ އެކު ކޮމެޓ ގެ  )ށ(  
 ނާއިބު ރައ ސް އެވެ.

ކޮމެޓ ގެ ރައ ސް އެވެ. ރައ ސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކޮމެޓ ެގ ކޮމިޓ ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނ   )ނ(  
ނާއިބު ރައ ސް އެވެ. ނާއިބު ރައ ސް ވެސް ނެތް ހާލަތެއްގައި އެ ޖަލްސާއެއްގައި ނަގާ ވޯޓަކުން 

 ހޮވޭ ކޮމެޓ ގެ މެންބަރެކެވެ. 
މެންބަރުން ހާޒިރުވެ  ބައިމެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްމިޓ ގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނ  ކޮމިޓ ގެ ކޮ )ރ(  

 .ތިބެގެންނެވެ
ހާޒިރުވާ މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓ ން ކަމެއް ނިންމޭނ ، އެކަމެއް ނިންމާ ބައްދަލުވުމަށް  )ބ(  

 .އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ފާސްވުމުންނެވެ
ޮކންެމ ބަލަހަްއޓަންވާނެ އެވެ. އަދި ކޮމެޓ ގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެ ިނންމުންތައް ވަކިން ލިޔެ  )ޅ(  

 ޮފނުަވްނ މި ނިންުމންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެމަހަކުން އެއްމަހު އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 
 ޖެހޭނެ އެވެ. 

އެކަޑެމިކް ( ބަލަހައްޓާނ  ޑެޕިއުޓ  ވަިއސް ޗާންސެލަރ އިދާރ  ގޮތުން ކޮމެޓ ގެ ހުރިހާ ކަމެއް ( ކ)  
އެގްޒަމިނޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން ނުވަތަ އެފެއަރޒް( ގެ ލަފާ އާ އެއްގޮތަށް ޔުނިވަރސިޓ ގެ 

  ޔުނިޓުން ނެވެ.
 

އުޞޫލަށް ޢަމަލު 
ފެށުމާއި ކުރަން 

 މުރާޖަޢާ ކުރުން 

 )ހ( 9
 

ޔުނިވަރސިޓ ގެ މިއުޞޫލު ފާސްކޮށް އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ލަށް ޢަމަލު ކުރަންފަށާނ  ޞޫމި އު
 ޔުނިވަރސިޓ ގެ ގެޒެޓް ގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުންމަޖްލިސް އިން ތަޞްދ ޤު ކުރުމަށް ފަހު 

 ފެށިގެންނެވެ.
 އި އެކަޑެމިކް ބޯޑުންނެވެ.ޖެހިއްޖެ ހާަލތެއްގަ ކުރާނ  އެކަމަށް ބޭނުންލު މުރާޖަޢާ ޞޫމިއު )ށ( 

 
 
 

 2020 ސެޕްޓެމްަބރ 30 - ޔުނިވަރސިޓ ގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑު :އަދި ތާރ ޚު   ފަރާތް  އުޞޫލު ފާސްކުރި 
 (2020ނޮވެންަބރު  18) ޔުނިވަރސިޓ  މަޖްިލސް :އަދި ތާރ ޚު  ފަރާތް  ތަޞްދ ޤު ކުރި އުޞޫލު 

 2020 ނޮވެންބަރު 24 އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރ ޚް:
ގުޅުންހުރި، ހިންގުމާ ގުޅޭ މި އުޞޫލާ 
 ލިޔުންތައް:

 "އިމްިތޙާނު ކުުރމާއި ފެްނވަރު ވަޒަންުކރުުމގެ ަޤވާޢިދު"

 


