
                                                          ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 
 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 
 ޗާންސެލަރ 

 ޗާންސެލަރުން ޢައްޔަންކޮށް، ވަކިކުރާނި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ހ 12

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ މަޤާމުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ށ  
 މަޖިލީހުންނެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ގިންތިތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  13 ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ އޮނިަގނޑެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މި 

ފުން ތިބެންާވނެ  ބަޔާންކުރެވުނު އޮނިގަނޑުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މުވައްޒަ
 ޢަދަދުތައް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ 
 މުސާރަ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހާއި މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ  14
 މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ރސިޓީ މަޖިލިސް ޔުނިވަ 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 މަޖިލިސް 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަކީ ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގާ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. 15

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލީހުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނީ މަތީ ތަޢުލީމާެބހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުްނ  16
ނުވަތަ މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ަމއިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަންތައްތައް ރާވައި  ހ  
 ށް ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން؛  ފަރުމާކޮ

  ޑިގްރީފަދަ ސަނަދުތައް ދިނުން؛އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގައި، ސެޓްފިކެޓާއި ޑިޕްލޮމާއާއި ށ  

 އްޒަފުން ލެއްވުމާއި ވަކިކުރުން؛ޔުނިވަރސިޓީއަށް މުވަ ނ  

ސަރަޙައްދެއްގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި ނުވަަތ އެހެންޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮފިތައް  ރ  
  ޤާއިމުކުރުން؛

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓް ރާވައި ބެލެހެއްޓުން؛ ބ  

  ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން؛ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޅ  

ފީތަކާއި އަގުތަކާއި ޖޫރިމަނާތައް ކަނޑައެޅުމާއި ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީއާއި ދަރަނި  ކ  
 ދިނުން؛  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ އީޖާދުތަކާއި އުފެއްދުންތަކާއި ހޯދުންތައް ވިޔަފާރިއަށްޓަކައި ތަރައްޤީކުރުން؛ އ  

ޓީތަކާއި ބޯޑުތަްއ ދިރާސާުކރުމަށް ކޮމިޔުނިވަރސިޓީގެ ކަންތައްތައް ރޭވުމަށާއި ހިންގުމަށާއި  ވ  
 އުފެއްދުން؛ 



                                                          ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 
 

 ޅުން އުފައްދައި ތަރައްޤީކުރުން؛ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާ ގު މ  

 ން ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން؛ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފު ފ  

ާހސިލުކުރުމަށް ފަހިވާ ޝަރީޢާ ހުްއދަކުރާ ވިޔަފާރީގެ ޢާމަލާތްތަްއ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް  ދ  
  އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައިދިނުން؛ކުރާނެ

 ހިންާގނެގޮތް ކަނޑައެޅުން: ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ތ  

 ޓީއަށް ވަނުމުގެ އިމްތިޙާނުތައް؛ޔުނިވަރސި 1   

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވެއްދުން؛ރުން ދަރިވަރުން ހޮވުމާއި ދަރިވަ 2   

 މީ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުރުން؛ތަޢުލީ 3   

 މަންހަޖު ރާވައި ތަރައްޤީކުރުން؛ 4   

 އިމްތިޙާނުތައް ބޭއްވުމާއި ސަނަދު ދިނުން؛ 5   

 ލޫމާތާބެހޭ ނިޒާމު ބެލެހެއްުޓްނ؛މަޢު 6   

 ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުްނ؛ބެހޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ މާއްދީ ވަސީލަތްތަކާއި ފައިސާއާ 7   

 ދައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްުޓްނ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީތައް އުފައް 8   

ޭހ އެހެްނ އަދި މިނޫނަސް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަަކއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެ ލ 
 ކަންތައްތައް ކުރުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލީހަށް ލިބިގެންާވ 

 ބާރުތައް  

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން އަދި މަތީ ތަޢުލީާމބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ނުވަަތ  ހ 17
މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަންނަނިވި 

 މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ޓީ ހިންގުމާއި ކޮންޓްރޯލުކުރުން؛ޔުނިވަރސި 1   

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެހެން  2   
 އްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން؛ ފަރާތްތައް ޢަ

ކޮލެޖާއި ފެކަލްޓީއާއި އިދާރީ އަދި ތަޢުލީމީ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  3   
ންތަން ސެންޓަރާއި ސްކޫލާއި ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޑިވިޜަނާއި އިންސްޓިޓިއުޓާއި ޔުނިޓްފަދަ ތަ

 އުފެއްދުމާއި އުވާލުން؛  

 ތައް ހިންގައި ކޮންޓްރޯލުކުރުން؛ޔުނިވަރސިޓީގެ މާލީ ކަންތައް 4   

މަޖިލީހުން ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ  ށ  
 ބޮޑަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ފެްނނަ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޞްލަޙަތު އެންމެ

 ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް 
އެހެން ފަރާތަކަށް 

 ޙަވާލުކުރުން  

ފިޔަވައި އެހެްނ ކަންކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަން ހ 18
މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ނުަވތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

 ތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހެވެ.މިގޮތަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ޒިންމާދާރު ފަރާ



                                                          ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 
 

 މަޖިލީހުން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ޔުނިވަރސިީޓގެ ،އަންނަނިވި ކަންކަން ށ  

  ޗާންސެލަރުން ޢައްޔަން ކުރުން؛ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 1   

 ން؛ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި ބަޖެޓް ފާސްކުރު 2   

 އްވެސް ސިފައެއްގައި ދޫކޮށްލުން.ޔުނިވަރސިޓީގެ ނުއުފުލޭ މުދާ އެ 3   

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ކޮންޓްރޯލުކުރާ ތަނެއްގެ ވިޔަފާރީގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ  4   
މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މާލިއްޔަތަށާއި ޙަރަކާތްތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެްއ 

  މުޢާމަލާތްތައް ެބލެހެއްޓުްނ؛ ނުވަތަ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެފަދަ

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުން މުރާޖަޢާކުރުން؛ 5   

 ޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން؛ޔުނިވަރސި 6   

ލީހަށް އަނބުާރ މި މާއްދާގެ ދަށުްނ އެހެން ފަާރތަކާ ޙަވާލުކުރާ ބާރެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖި ނ  
 ގެނެވިދާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  

 އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ފަރާްތތަުކގެ މައްޗަށެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް  19

 )ދޭއް( މެންބަރުން. އެއީ:  2ނޭ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހިމެ ހ  

)ސޯޅަ( ީމހުންގެ ލިސްޓަކުން، ަމތީ  16ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުން ހުށަހަާޅ، މަދުވެގެން   ށ  
 )އަށެއް( މެމްބަރުން؛  8ތަޢުލީމާއިބެހޭ ކަްނތައްތަކަށް ޒިްނމާވާ ވަޒީރު ޢައްޔަންކުރާ 

 އަދި ؛)އަށެއް( މެންބަރުން  8އިންތިޚާބުކުރާ  ނ  

 ހިނދެއްގައި މަޖިީލހުްނ ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށްޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ެފނިއްޖެ  ރ  
 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ އެކަކު.

މަޤާމުގެ 
ހައިޞިއްޔަތުން 

 ހިމެނޭ މެމްބަރުން 

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ އަންނަނިވި މެންބަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ  20
 ހިމެނޭނެއެވެ.މަޖިލީހުގައި 

 ؛ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ހ  

 އިސް ޗާންސެލަރ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަ ށ  

އިންތިޚާބު ކުރާ 
 މެމްބަރުން 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާުބކުރާ މެންބަރުންނެވެ. ،އަންނަނިވި މެންބަުރންނަކީ 21

 ؛އެކަކުޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ  ހ  

 )އެކެއް( މެމްބަރު 1 ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުން އިންތިޚާބުކުރާ ށ  

 ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީނުންގެ ތެރެއިްނނާއި މަރުކަޒުތައް ހިންގާ އެންމެ އިސްވެރިންގެ  ނ  
 ؛)ދޭއް( މީހުން 2ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ  



                                                          ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 
 

 ،ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންނާއި ،މީހުންނާއިވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  20މި ޤާނޫނުގެ  ރ  
ކިޔަވައިދޭ އެހެން  ،ސެންޓަރުތައް ފަދަ ތަންތަނުގެ އިސްވެރިނ ިފޔަވައި ،ފެކަލްޓީ ،ކޮލެޖް

 ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ އެކަކު؛މީހުންގެ 

 ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ އެކަކު؛ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ  ބ  

 ކު؛ އަދިޔުނިވަރސިޓީގެ އެލަމްނައިގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ އެކަ ޅ  

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ދަރިވަރުންގެ  ކ  
 ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ އެކަކު.

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލީހުގެ 

 މެންބަރުންގެ ޝަރުޠު  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރުްނނަކީ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  22
 ފުރިހަމަވާ މީހުން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވުން؛ 18ޢުމުރުން  ހ  

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ  ށ  
 މީހެއްކަމުގައި ނުވުން؛  

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުަގއި ނުވުމާއި މިފަދަ ކުށެްއ  ނ  
)ފަހެްއ( އަހަރު  5ކުރިކަން ސާބިތުވެ ޙުކުމް ތަްނފީޒުކޮށް ނިމުނު ަފހުން މަދުެވގެން 

 ވެފައިވުން؛  

 ؛މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުން ރ  

 ތުން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛ބުއްދި ސަލާމަ ބ  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް  ޅ  
ޤު ހުރި މީހަކު އަދާކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ލަޔާޤަތު އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާ

 ކަމުގައިވުން؛  

 އި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިނުވުން؛މަޤާމެއްގަސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ  ކ  

 އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. އ  

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލީހަށް 

ޢައްޔަންކުރާ 
މެންބަރުންގެ މަޤާމުެގ 

 މުއްދަތު  

  .މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރު ެދމިއޮންނާނީ އަންނަނިވި ޮގތަށެވެ 23

އެ މަޤާމުތަކުގަިއ  ،ހައިސިއްޔަތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެޭނ މެްނބަރުންމަޤާމުގެ  ހ  
 ރުންގެ ގޮުތގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ ،ދެމިތިބޭހާ ހިނދަކު



                                                          ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 
 

 ،)އަށެއް( މެންބަރުން 8މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަްނތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު ޢައްޔަންކުރާ   ށ  
)ހަތަރު( އަހަރަށްވުރެ ދިގުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން،   4ބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނީ މެން

 ރު، ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށެވެ. ޢައްޔަންކުރާއި

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް އިްނތިޚާބު ކުރާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ  ނ  
ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ދަރިވަރު 

 )ދޭއް( އަހަރުދުވަހެވެ.  2ރަކީ ފިޔަވައި އެހެން މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ ދައު

ރސިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ދަރިވަރުންގެ ޔުނިވަ ރ  
 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހެވެ.  1ކީ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަުރގެ ދައުރަ

މެމްބަރުން އިންތިޚާުބ 
 ކުރާނެގޮތް   

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހޮވުމަްށ  23ޤާނޫނުގެ  މި ހ 24
 ބާއްވަންޖެހޭ އިންތިޚާާބބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

 

އިންތިޚާބެއް ބާއްވަްނ ޖެހުމުްނ އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުްނ  ށ  
 ރެއް ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.ސައިލެކްޝަންސް އޮފި

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް  ނ  
 ގެންދާނީ އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރެވެ.

މަޖިލީހުގެ 
 ނޮމިނޭޝަން ކޮމެޓީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،އެކުލަވާލާނީވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލިސްޓު 18މި ޤާނޫނުގެ  25
މަޖިލީހުގެ ނޮމިނޭޝަން ކޮިމީޓންނެވެ. އެ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެްނވާނީ އަންނަނިވި މެްނބަރުންގެ 

 މައްޗަށެވެ.

 ؛ޗާންސެލަރ ހ  

 ؛ވައިސް ޗާންސެލަރ ށ  

 6ޔަންކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ޗާންސެލަރ ޢައް ނ  
 )ހައެއް( މެންބަރުން.

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީްނ 
 ނަން ލިސްޓު 
 އެކުލަވާލާނެގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ މެްނބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅާ   19މި ޤާނޫނުގެ  ހ 26
 )ސޯޅަ( މީހުންގެ ނަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.  16ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓުގައި މަދުވެެގން 

ތަކުގެ އެކި ފަންނުގެ ހުނަރު ،ކޮމިޓީން ނޮމިޭނޝަން ލިސްޓު އެކުލަވާލާއިރުނޮމިނޭޝަން  ށ  
 މީހުން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ނޮމިނޭޝަން ކޮިމޓީން އެކުލަވާލާ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓުގައި އަންަނނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ނ  
 ނަން ހުށަހަޅައިގެންުނވާނެއެވެ. ފަރާތެއްގެ

 ؛މަޖިލީހުގެ މެންބަެރއްރައްޔިތުންގެ  1   

 ؛ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއް 2   

 ؛ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރެއް 3   



                                                          ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 
 

 ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެްނބަރެއް. 4   

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީެގ 
ލިސްޓުން މެންބަރުްނ 

 ޢައްޔަންކުރުން

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ނޮމިނޭަޝން ލިސްޓު މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރަށް  27
)ފަނަރަ( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ ލިސްޓުގައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީރަްށ   15ލިބޭތާ 

ށެއް( )އަ 8ފެންނަ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޞްލަޙަތު ކުރިއަރުވަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ 
 މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. 

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު 
 ލިބިގެންވާ ފަރާތްތައް 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރަކު  ހ 28
 އުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންނަށެވެ.އިންތިޙާބުކުރުމުގައި ވޯޓު ދެވޭނީ ޑެޕި

އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އިންތިާޚބުކުރުމުގައި ވޯޓު ދެވޭނީ  ށ  
 އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށެވެ. 

 ޑީނުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އިންތިާޚބުކުރުމުގައި  ނ  
ނުވަތަ ފެކަލްޓީ، ނުވަތަ ސެންޓަރު ހިްނގަން ތިބޭ ދާއިމީ އެންމެ  ،ވޯޓު ދެވޭނީ ކޮލެޖް

 . އިސްވެރިނަށެވެ

ކިޔަވައިދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ވޯޓު  ރ  
ޔުނިވަރސިޓީގައި  ،ދެވޭނީ އެ އިންތިޚާބަކަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ހުށަހެޭޅއިރު

ކަްނތައް  ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފާއިތުވި އަހަރު ހޭދަކޮްށފައިވާ ައދި އިންތިޚާބުގެ
ހިނގަމުންދާ ވަގުތުގައިވެްސ ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބި ދާއިމީ 

 މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

 އިދާރީ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް  ބ  
މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގަިއ ވޯޓުދެވޭނީ އެ އިންތިޚާބަަކްށ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ ބައިގެ މަސައްކަތުގައި ފާއިތުވި އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ  ،ހުށަހެޅޭއިރު
ތިޚާބުގެ ކަންތައް ހިނަގމުންދާ ވަގުތުގައިވެސް އިދާރީ ބައިގެ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިިބ އަދި އިން

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

އެލަމްނައިގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ވޯޓުދެވޭނީ  ޅ  
 އެލަމްނައި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންނަށެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ވޯޓު ދެވޭނީ  ކ  
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

 ދަރިވަރުންނަށެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ އަދި ޢިްލމީ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން މިސްރާބުކޮށް  ހ 29 އެކަޑެމިކް ބޯޑު 
ވާނުވާ ބަލައި އެންމެ އިސް ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން 

  ކް ބޯޑެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.އެކަޑެމި

 ވާ ފަރާތްތައް ހިމެޭނ ގޮތަށެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ،  ށ  

 ވައިސް ޗާންސެލަރ  1   



                                                          ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 
 

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢައްޔަންކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށުގައިވާ ފެކަލްޓީތަކުގެ  2   
 ޓަުރތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން؛  ޑީނުންނާއި އެހެނިހެން ސެން

 މެންބަރުން؛ޓީން އިންތިޚާބުކުރާ ޔުނިވަރސި 3   

އެބައެއްގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި މަޝްވަރާތަކަްށ ހިއްސާކުރެވޭނެ  4   
 ކައި ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުން.  ޚިޔާލުތަކަށްޓަ

ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަދާކުރުމަށްޓަަކއި ބޯޑުގެ މެންބަރުްނ  ނ  
އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތާއި އެމީހުންގެ މެންބަރުކަމުގެ ދައުރާއި ޖަލްސާތައް ޢައްޔަންކުރާނެ ނުވަތަ 

 ދަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  ބާއްވާނެ ގޮތްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގަވާއި

 އްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ބޯޑުގެ މަސްއޫލި ރ  

 ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ތަރައްޤީކުުރމާއި ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި އިމްތިޙާނުކުރުމާއި  1   
 ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުމާއި ސަނަދު ދިނުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކު ހިފެހެއްޓުމާއި 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކާމެދު 
 ހުށަހެުޅންތައް ހުށަހެޅުން؛ހަށް މަޝްވަރާކޮށް މަޖިލީ

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަކުން ބޯޑާ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި  2   
 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފޮނުވާ ޚާއްޞަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ މަޖިލީހަށް 

 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން.

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބާރު ބޯޑަށް ިލބިގެންވެއެވެ.  ނަމަވެސް  ބޯޑުގެ ބ  
  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ ނިންމާނީ

 ރުލުމުގެ ގުޅުމެއް ޤާއިމުކުރުން؛ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކާ އެއްބާ 1   

 ޤާއިމުކުރުން ނުވަތަ އުވާލުން. ކޮލެޖް، ފެކަލްޓީފަދަ ަތނެއް 2   

ޔުނިވަރސިޓީ 
 މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ޗާންސެލަރެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ  30
 އްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މަސްއޫލި

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛އެޅުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑަ ހ  

 މާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް ހުަށހެޅުން؛ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް ކަ ށ  

 ކުގެ ގަވާއިދުތައް ހިފެހެއްޓުން؛ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަ ނ  

ވުޒާރާއަްށ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަންތައްތަކުގައި މަތީ ތަުޢލީމާބެޭހ ކަންތައްަތކަށް ޒިންމާވާ  ރ  
 ޖަވާބުދާރީވުން 

ޔުނިވަރސިޓީ 
މަޖިލީހުގެ ނައިުބ 

 ރައީސް 

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކީ ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  31
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނެތް ހިނދެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހ  
 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން؛



                                                          ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 
 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓާއި އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ކިޔަވައިދިނުމާބެހޭ ރޭވުންތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ  ށ  
 ރސިޓީގެ މަޖިލީހަްށ ހުށަހެޅުން؛މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ޔުނިވަ

އެއްގޮތަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އަދި ތަޢުލީމީ ކަންތައްތަްއ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ  ނ  
 ހިންގުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލީހުގެ 

 މެންބަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 32

އްގެ ކުގެ ތެރެއިން އެ މެންބަރަކު ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަ ހ  
 ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުން؛ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުްނ މެންބަރުންގެ ުހނަރާއި  ށ  
 ތަޖުރިބާ ފަރުވާތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު ހުށަހެޅުން؛ 

ރިއެރުވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޞްލަޙަތު ކު ނ  
 ޙަރަކާތްތެރިވުން؛ 

އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށާއި ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި  ރ  
 މަށް މަާޤމުގެ ބޭނުން ނުކުރުން؛ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނު

 މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަށް ރައްކާތެރިވުމާއި ެއފަދަ މަޢުލޫމާތު އަމިއްލަ  ބ  
ފައިދާއަކަށް ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ފައިދާއަކަށް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެން 

 މެއް ދިނުމަށް ބޭުނން ނުކުރުން؛ މީހަކަށް ގެއްލު

މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ކަމެއްގައި މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއްވާނަަމ  ޅ  
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އެކަން އަންގައި އެފަދަ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުނުވުން. 

 ވޯޓު ދިނުމުގައި ބައިވެރިނުވުން؛އަދި ރިޔާސަތުން ހާޒިރުވާން އަންގައިގެން ހާޒިރުވިއަސް 

ޔަފާރިއާ ބެހޭގޮތުން ިނންމަންޖެޭހ ކަންކަމުގައި ތެދުވެރިކަމާއި، ިނންމާ ކަންތަކުގައި އަމިއްަލ  ކ  
މަންފާއެއްނެތި، ނިންމުަމށްޓަކަިއ ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ން ނިންމުްނ؛ފައިދާއަށް ކަންކަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހެޔޮނިޔަތުގައި ރަނގަޅު ވިސްނުމާއެކު  އ  
މަޖިލީހުން ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފަރުދީގޮތުން ކުރުމާއެކު މަޖިލީހުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. ޒިންމާތަކާއި

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ  

ސެކްރެޓަރީއަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ  33
ނުހިމެނޭ، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިީލހުގެ ދުވަހުން ދުަވހަށް ކުރަންޖެހޭ ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންަކްނ 
ކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެކެވެ. މަޖިލީހުެގ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީސެކްރެ



                                                          ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 
 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ނިންމުންތައް  ހ  
 ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛   ލިޔެ

ންޖެހޭ އެންގުންތައް މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކަށް އަންގަޔުނިވަރސިޓީގެ  ށ  
 އެންގުން؛  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ކަންަތއްތަކާ ގުޅިގެން އެ މަޖިލީހުން ައންގާ ކަންތައްތައް ކުރުން. ނ  

މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑި 
 ހުސްވުން  

ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  34
 ންބަރުންގެ ގޮނޑި ުހސްވާނެއެވެ.މަޖިލީހުގެ މެ

ްއ( )ތިނެ 3ޖަލްސާއަށް ކިޔާފައި އޮތުމާއެކުވެސް މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ވިދިިވިދގެން މަޖިލީހުގެ  ހ  
 ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވުން؛  

ހުގެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީ ށ  
  ތެރެއިން ޝަރުޠެްއ އުނިވުން؛  ޝަރުޠުތަކުގެ

ރެވުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުކަން ގެއްލޭފަދަ މަޤާމަަކްށ ޢައްޔަންކު ނ  
 އިންތިޚާބުވުން؛  

ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ  ރ  
 ގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވުން؛ އަދާނުކުރާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ތިންަބއިކުޅަ ދެބައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު  ބ  
ގެ ޓީގެ މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިއަދާކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ނެތްކަމަށް ޔުނިވަރސި

 އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވުން؛  

 ރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ސާބިތުުވން.ޢިލްމީ ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެްއލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރިކަން ޔުނިވަ ޅ  

ނަންބަރުގައި  ( ވަނަ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ) 9މި ޤާނޫނުގެ  ހ 35 އިސްތިއުފާދިނުން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗާންސެލަރ އަދި ވައިސް ޗާންސެލަރ އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ، 
ސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާންޮކށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން އެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.

އަދި )ރ(  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރުންެގ ، )ނ(، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 19މި ޤާނޫނުގެ  ށ  
ތެރެއިން މެންބަރަކު އިސްތިޢުާފދޭން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ ސިޓިއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރަށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ޗާންސެލަރަްށ ލިބުމުްނ އެ މެންބަރަުކ 

 ން ވަކިވީއެވެ.އެ މަޤާމު

ހުސްވާ ގޮނޑިއަށް 
މެމްބަރުން 

ޢައްޔަންކުރުމާއި 
 އިންތިޙާބްކުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ޢަްއޔަންކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އިްނތިޚާުބކޮށްފައިވާ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި  36
މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރާނީ ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރާނީ އެ މެންބަރަުކ ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެ ގޮނޑިއަކަށް 

 ށް އެންގުމުން އެފަރާުތންނެވެ.  ޢައްޔަންކުރާ ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތަ



                                                          ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 
 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ އެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ  ހ 37 ބައްދަލުވުންތައް 
 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވުމުންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމިކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެކަމެއް ނިންމާ ޖަލްސާއަކަށް  ށ  
 ަޔތުން އެކަމެއް ފާސްވުމުންނެވެ.ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއް

ބަލަހައްޓާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު  ނ  
ޗާންސެލަރެވެ. ޗާންސެލަރަށް ހާޒިރުނުވެވިއްޖެނަމަ ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ. ޗާންސެލަރާއި 
ވައިސް ޗާންސެލަރަށް ހާޒިރުނުވެވިއްޖެނަމަ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވި 

 ރުންގެ ތެެރއިން ހޮވާ މީހެކެވެ.މެންބަރުން، އެ މެްނބަ

ވަގުތީގޮތުން ވައިސް 
ޗާންސެލަރ ނުވަތަ 

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 
ޗާންސެލަރުގެ 

މަޤާމަށް މީހުން 
 ޢައްޔަންކުރުން

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތީޮގތުން ވައިސް ޗާންސެލަރާއި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ  ހ 38
 ބިގެންވެއެވެ. މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލި

  ޗާންސެލަރުގެ މަޤާމު ހުސްވުން؛ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 1   

ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެގެން ހުރި  2   
މީހަކު ރަށުން ބޭރުގައިވުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި މަޤާމުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވުން.
 

)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ިދގު މުއްދަތަކަށް މަޤާމުގަިއ  6ވަގުތީ ގޮތުން ޢައްޔަންކުރާ މީހަކު  ށ  
 ބަހައްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އިންތިޤާލީ ކަންކަން 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ވަގުތީ ނުވަތަ 

 އިންތިޤާލީ 
 މަޖިލިސް  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ކުއްލިއްޔާގައި އޮތް ކުއްލިއްޔާގެ ކައުންސިލު ވެގެންދާނީ  ހ 39
 އިންތިޤާލީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންިތޤާލީ މަޖިލީހަށެވެ.  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންދެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރުގެ މަޤާމަށް  ށ  
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ ޗާންސެލަރަކަށް ހުންނާނީ ކުއްލިއްޔާގައި އޮތް ކުއްލިއްޔާ މަޖިލީހުގެ 

 ސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހެކެވެ. ރައީ


