
 
 ޑިވެލޮްޕމަންޓް އެްނޑް މެޭނޖްަމންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން  ުޔނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ

 ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީގެ
 

 ހ() 1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ،އެުކލަވާލައިފައިވާވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަުށން ބާރުިލބިގެން  48ޤާނޫނު( ެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހިއުމަން ރީސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ )އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ(ގެ ޤަވާޢިދެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް  )ށ(  
 އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.މެނޭޖްމަންޓް 

"ޔުނިވަރސިޓީ" ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( 2 މާނަކުރުން
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށްނ  2015/11

 އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

"ކޮމިޓީ" ނުވަތަ "އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ" ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  ށ()  
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރީސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ެއންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ   3 މަޤުޞަދު
އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާ ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުާރނޭގޮާތއި، އެ ކޮމިޓީގެ 

 މަސައްކަތްތައް ބަޔާން ކުރުމެވެ.

ކޮމިޓީގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންސާނީ  )ހ( 4
އާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންުހރި ހުރިހާކަމެއް ވަސީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ބެެލހެއްުޓމުގަ

ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ 
 ކޮމިޓީއެވެ.



 .މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ މުވައްޒަފެއްގެ ހުރިހާ ރިކޯޑްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުން )ށ(  

ހުށައަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮުތން ދިރާސާކޮށް އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް  )ނ(  
 ދިދާނެއެެވ.ތަޖްރިބާކާރުންގެ އެހީ ހޯ

ކޮމެޓީ 
އެކުލަވާލުމާއި  
 ބަދަލުގެނައުން 

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި ކޮމިޓީއަށް ަބދަލުެގނައުމުގެ ބާރު  )ހ( 5
 ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަިއސް ޗާންސެލަރަށެވެ.

 )ށ(  

 

 

 

 

)ހަތެއް(  7ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައިވާ 
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް( .1

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )އެކަޑަމިކް އެފެއާރޒް( .2

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )ރިސާރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން(  .3

 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނާއި ހަވާލުވެ ހުރި އިސްވެރިޔާ  .4

 ފައިނޭންސް ސެކްޝަނާއި ހަވާލުވެ ހުރި އިސްވެރިޔާ  .5

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުގެ ވެރިންގެ ތެރެިއްނ ވައިސް  .6

 )ދޭއް( މެންބަރުން  2ރު ޗާންސެލަރ އައްޔަންކުރައްވާ އިތު 

އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލުމަށްފަހު، އަދި  އޭގެ ަފހުން ކޮމިޓީއަްށ  )ނ(  
ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ަމޢުލޫމާތަްށަޓކައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަްނ 

 ވާނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ ޑެޕިއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެލަރ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ  )ހ( 6 ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު 
 )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް( އެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް، ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ  )ށ(  
)އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންްޑ ފައިނޭންސް( އަްށ ހާޒިރުނުވެވޭ ޙާލަތެއް 
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެބައްދަލުވުެމއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 



މިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވާ ޑެޕިއުޓީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރުންގެ ތެރެއިން ކޮ

 ވައިސް ޗާންސެލަރެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ 
މަސައްކަތް 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާީނ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ   7
 ގެ ދަށުންނެވެ.  )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް(

ކޮމިޓީގެ 
 މަސައްކަތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާިޢދާއި، މުވައްޒަފުންނާއި  )ހ( 8
ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، އުޞޫލުތަކުގައިވާ ކަންކަން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ  ،ތަންފީޒުކުރުމުގައި
ބޭނުންާވ ލަފަާއއި އިރުޝާދާއި  އަށް )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ަފއިނޭންސް(

 އެހީތެރިކަން ދިނުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންސާނީ ަވސީލަތް ބެލެހެްއޓުމާއި ކުރިއެރުވުމަށް ބޭުނންވާ  )ށ(  
 ޕްލޭންތަކާއި އޮނިގަނޑުތައް އެކުލަވާލުން.

ވަސީލަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ހަރުދަާނ   އިންސާނީޔުނިވަރސިޓީގެ  )ނ(  
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތަކާިއ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ތަޢާަރފް ކުރުމަށާއި، 
ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ގެންނަންެޖހޭ ބަދަލުަތއް ގެނައުމާއި، 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް  ،ތަންފީޒު ކުރުމަށް
  .އެހީތެރިވެިދނުންއަށް   ފައިނޭންސް(

ޔުނިވަރސިޓީގެ މާޙައުލަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި މާޙައުލަކަށް ހެދުމާއި، ކޮންމެ  )ރ(  
މުވައްޒަފަކީވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް 
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ހެދުމަށް 

 މަސައްކަތް ކުރުން.

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ިޢނާޔަތް ދިނުމާއި  )ބ(  
 ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް

 .ލަފާދީ އެހީެތރިވެ ދިނުންއަށް   ފައިނޭންސް(

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް  )ޅ(  
އޮޑިޓާއި، މެނޭޖްމެންޓް އޮޑިޓް ެހދުމުގައި ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓަށް 



ށް ހުށައަޅާ ކަންތައްތައް އެހީތެރިވެދިނުމާއި އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ރަނގަޅު ކުރުމަ
ރަގަޅު ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ 

 .އެހީތެރިވެދިނުންއަށް  )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް(

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން އެންމެ ޤާބިލު މީހުްނ  )ކ(  
ހޮވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާަލންޖެހޭ ސިލެކްޝަން ކްރައިޓީރިއާތަކާއި އިންޓަވިއު ޕެނަލް 

 އެކުލަވާލުން.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއި ހަރުދަނާކަމާއެކު  )އ(  
އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ހިމެނޭޮގތަްށ މި ގަވާއިދުގެ ، ކުރުމަށްޓަކައި

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޕެނަލްތަްއ އެކުލަވާލުމާއި އެ ޕެނަލްތަކުެގ މަސައްކަތްތައް  9
 ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، އެޕެނަލްަތކަށް ކޯޑިނޭޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ތަހްގީގު ތަކުގައި އެހީތެރިކަން  )ވ(  
 .އެީހެތރިވެދިނުންބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުްނވާ ކަންކަމުގައި  )މ(  
އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް ސިޔާސަތު ކަރުދާސް 
ތައްޔާރުކޮށް، ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް 

 މެދުވެރިކޮށް ވައިސް ޗަންސެލަރ އަށް ހުށަހެޅުން. ސް(ފައިނޭން

އެންމެ ޤާބިލު އެންމެ ރަނގަޅު މީހުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް ހޮވޭކަްނ  )ފ(  
ކަށަވަރު ކުރުން، އަދި މުވައްޒަފުންނަކީ، މަސައްކަތު އަޚްލާޤް ރަނގަޅު ސުލޫކު 

މުވައްޒަފުން ގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަޅުތައް ރަނގަޅު ބައެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި 
 .ހެޔޮ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަާވލުކުރެވޭ އިތުރު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަާދ  )ދ(  
 .ކުރުން

ވަކި ވަކި ޕެނަލް 
 ޤާއިމް ކުރުން

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޕެނަލްތައް  (ހ) 9
ކޮމިޓީގެ ދަށުގައި ގާއިމުކޮށް ކޮންމެ ޕެނަލްއަކަށް ކޯޑިނޭޓަަރކު ކަނޑައަޅަން 

އަދި ވާނެއެވެ. އެޕީލްސް ޕެނަލްގައި ކޮމިޓީގެ ބޭރުން މީހުްނ ހިމަނަްނވާނެއެވެ. 



ޖެ ހިނދެއްގައި ޕެނަލްތަކަށް ތަޖްރިބާކާރުންގެ އެހީ މީގެ އިތުރުން ބޭނުންވެއް
)ތިނެއް( އަދި  3ކޮންމެ ސަބްކޮިމޓީެއއްގައި ތިބެންާވނީ މަދުވެގެން ހޯދިދާނެއެވެ. 
 )ފަހެއް( މެްނބަރުންނެވެ. 5ގިނަ ވެގެން 

މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ތަމްރީނުތަްއ ދެނެގަތުމާއި  ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް: )ށ(  
އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ބޭުނންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރު ކޮްށދިނުމަށް ދިރާސާ 

 އިންސާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެތަމްރީނު ދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި   ކުރުމާއި އަދި

ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭްނތައް ފަރުމާކޮްށ އެކުލަވާލަން 
 މަސައްކަތް ކުރުން.

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ރެކޯޑް  ޕަރސަނަލް ޕެނަލް: )ނ(  
ބަލަިއ، ޚާއްޞަކޮށް ވަޒީފާގައި ދިމާވާ ބަލަހައްޓަނީ ގަވާއިދާ އެއްގޮަތށްތޯ

ދިރާސާކޮށް، އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ބޭނުންވާ ފަްނނީ   މައްސަލަތައް ބަލައި
 .ަމސައްކަތް ކުރުންގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރު ކޮށްދިނުމު

 /ކުއްލިއްޔާ  ޑިޕަރޓްމަންޓް ތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ :ޕެނަލް  ކޮމްޕްލަޔަންސް  )ރ(  
ރުތަކުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓާއި މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ހެދުމަށް ބޭނުންާވ ޓަސެން

 .ލަފާ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ދިނުމާއި، އަދި ކޮމްޕްލަޔަންސް މަސައްކަތްކުރުން

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއިން މުވައްޒަފުންނާއި ދޭތެރޭ އަޅާ  އެޕީލްސް ޕެނަލް: )ބ(  
ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުން ިނންމާ 
ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާ 

 މައްސަލަތައް ބެލުން.

އިންޓަވިއު ޕެނެލް 
 އެކުލަވައިލުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަިވއުތަކަށް ޕެނަްލ   10
 .އެކުލަވައިލާނީ  އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީންނެވެ

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ނޯޓިސް

 24 ބައްދަލުވުްނ ބޭއްވުމުގެއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް،  )ހ( 11
 ކުރީން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދޭންާވނެއެވެ.ގަޑިއިރު 

ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހު މެްނބަރަކު ބައްދަލުވުމަށް ނާދެވޭނެަކން ާނންގާހާ ހިނދަކު  )ށ(  

 ބެލެވޭނީ އެމެްނބަރަކު އެބައްދަލުުވމަކަށް ހާޒިރުވާނޭކަމުގައެވެ.



ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުނުވެވޭނެ ފަދަ ޢުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު  )ނ(  
)ދޭްއ( ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަށް  2ކޮމިޓީފެށުމުގެ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

މެމްބަރުން 
ބައްދަލުވުންތަަކށް 

 ޙާޒިރުވުން 

ވެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން، ކޮމެޓީގެ ބައްަދލުވުންަތކަށް ހާޒިރު  12
ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ. އެއްވެސް ސަބަަބކާހެދި ކޮމެޓީގެ 

ަގޑިއިރު ކުރިން  2ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރު ނުވެވޭަނމަ ބައްދަލުވުން ެފށުމުގެ 
އެކަން ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންއަށް އަންގަން ާވނެއެވެ. މަޤްޫބލު ސަބަބެއްެނތި 

އްދަުލވުމަށް ހާޒިރު ނުވާ ެމންބަރުން ެއޗް.އާރް.އެމް.ޑީ )ތިނެއް( ބަ 3ވިދިވިދިގެން 
ކޮމެޓީއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. އެފަދައިން މެންބަރަކު ވަކި ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން އެ 
މުވައްޒަފަކަށް އަންގައި އެ މެްމބަރުގެ ބަދަލުގަިއ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް 

ދި އެފަދައިން ވަކި ކުރެވުނު އެހެން މެންބަރަކު ހަމަޖައްސަްނ ވާނެއެވެ. އަ
މުވައްޒަފާމެދު ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ިއޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

 .އަޅަން ވާނެއެވެ

ކޮމިޓީގެ 
އެޖެންޑާއާއި 
އެހެނިހެން 

 ލިޔެކިޔުންތައް

ކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އެކަމެއް އެޖެންޑާ ، ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރާނީ )ހ( 13
އެދިފައިވާނަމަ އެކަމެއް އެކުލެވޭގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަންއާއި 

 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކުރަން ބޭނުންނަމަ ލަސްވެގެން   )ށ(  
ވާ ލިޔުންތަކާއެކު )ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ކުރިން، ބޭނުން 24ބައްދަލުވުން ެފށުމުގެ 

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަށް

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުެމއް ފެށުމުގެ ކުރިން، ކޮިމޓީގެ އެޖެންޑާ  )ނ(  
 ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުން އެޖެންޑާއާގުޅޭ ލިޔުންތައް  އެޖެްނޑާއާއި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ  )ރ(  
)ާބރަ( ގަޑިއިރުކުރިން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންަނށް  12ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.



ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ 
 ޢަދަދު

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ެދބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ   14
 ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެެގންނެވެ.

ކޮމިޓީގެ 
 ނިންމުންތައް 

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމޭނީ، އެކަމެއް ނިންާމ ބައްދަލުވުމަށް  )ހ( 15
 ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްަޔތުން އެކަމެއް ފާސްވުމުންނެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުނަތަްއ، ކޮންމެ ިނންމުމެއް ވަކި  )ށ(  
ކަރުދާހެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށް، އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްިޓ 

 )ދޭއް( މެންަބރުން ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. 2ފަރާތާއި އިތުރު 

ޔައުމިއްޔާއާ ރެކޯޑް 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ތައްޔާރު ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ )ހ( 16
 ކުރަންވާނެއެވެ.

އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ބައްަދލުުވމުގެ ޔައުމިއްޔާ ، ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަަކށް )ށ(  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްަގއި ކުރިން ބޭއްވުނު ބައްދަލުުވމުގެ ޔައުމިއްޔާ  )ނ(  
 ،އޮތްނަމަ އެުކށެއް އިސްލާޙްކޮށް ކުށެއް ، ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ަބލައި

 ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވި މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި  )ރ(  
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

، ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންމެނުވީ ކޮމިޓީގައި ހިނގާ އެއްވެސްކަމެއް  )ހ( 17 ސިއްރުހިފެހެއްޓުން 

 ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސްފަރާތަކުން ހާމަކޮށްގެންނުާވނެއެވެ.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ނުަވތަ އެމެންބަރެއް  )ށ(  
އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ނުވަތަ 

 ފާއެއް ހޯދަިއދިނުމަށް ބޭުނންކޮށްގެން ނުާވނެެއވެ.އެހެން މީހަކަށް މަން



މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެްއ މެންބަރުކަމުގެ  )ނ(  
ެއހެން ފަރާތަކަްށ ، ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވައި

 އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން ނުާވެނއެވެ.

މަސްލަޙަތު 
 ފުށުއެރުން 

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިީމހާގެ ުނވަތަ ފިރިމީހާގެ   18
ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިކަން އޮތް 
ކޮންމެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް 
ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރާނަމަ، 

 .އެފަދަ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުެމއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ

ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަށް 
ޢަމަލު ކުރުމާއި 

 އިލްތިމާސް ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތަކަށް  )ހ( 19
ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެ. އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަކާމެދު އެއްވެސް 
މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަަމ، އެކަމެއް އަލުން ބަލައިިދނުމަށް އެދި 
އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ހުށައެޅި ދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ގޮތަކަްށ 

 މާސްކޮށްފިނަމަ، އެކަން ެއޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީން ބަލަން ވާނެއެވެ.އިލްތި

އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަށް ކަމެއް އިލްތިމާސްކޮށް، ހުށަހަޅަންާވނީ އެކަމަށް ޚާއްސަ  )ށ(  
ކުރެވިފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އެނޫން ގޮތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް 

 ނުބެލޭނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ 
ލަފަޔާ އިރުޝާދު 

 ދިނުން 

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން، އެޗް.ާއރް ކޮމެޓީތަކަށް   20
 ބޭނުންވާ ލަފަޔާ އިރުޝާދު ކޮމިީޓގެ ބޭރުން ހޯދިދާނެއެވެ.

ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން   21 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް
)އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވައިސް  1ރިޕޯޓެއް މީލާދީ އަހަރު ނިމޭތާ 

 ޗާންސެލަރ އަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ޤަވާޢިދަށް 
ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުމާއި 
 މުރާޖަޢާކުރުން

ފާސްކޮށް މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން  )ހ( 22
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި 

 ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންެނވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. )ށ(  



ޤަވާޢިދުގައި ނެތް 
ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ 
ނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް 

ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމެޓީގެ މި   23
 އަޤްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

 

 
 2017ޖުލައި  08 އުސޫލް ފާސްކުރި ތާރީޚް:

 2019އެޕްރީލް  02 އިސްލާޙް ގެނައި ތާރީޚް: ފުރަތަމަ

 2019ޖޫން  27 އިސްލާޙް ގެނައި ތާރީޚް:ދެވަނަ 

 އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާާާާާާާާާާާާޓްމަންޓް:އުސޫލްގެ ބަލަދުވެރި 

 


