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 ސުލޫކީ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު 

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު(  2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   1 ތަޢާރުފު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އިން ބާރު ލިބިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކު  48ގެ 

ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެ ިމންގަނުޑ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ަދށުން  27މިންގަނޑުގެ 

 އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި، އުފައްދާ ުސލޫކީ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލެވެ.

 މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ 'ސުލޫކީ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު' އެވެ.  2 ނަން 

ޢަމަލުކުރާނޭ  މަޤުޞަދަކީ، ޔުިނވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީ ހިްނގުމުގައިމި އުޞޫލުގެ   3 މަޤުޞަދު
 ބަޔާންކުރުމެވެ. އިގޮތްތައް ކަނޑައަޅަ

މި އުޞޫލުގައި އެހެްނ ގޮތަަކށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާާހ ހިނދަކު، މި އުޞޫލުގަިއ   4 އުޞޫލު ހިނގާ ދާއިރާ
 އެވަނީ ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށެވެ.  ކޮމިޓީކަމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި

 27ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ހ( 5 މެންބަރުން 
 5ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޢައްޔަން ކުރާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

 )ފަހެއް( މެްނބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

އަހަރު  2ކޮމިޓީ އަށް ޢައްޔަން ުކރާ މެންބަރުންގެ މެްނބަރު ކަމުެގ މުއްދަތަކީ ސުލޫކީ  )ށ(  
 ދުވަހެވެ.

މެންބަރުން ވަކިވުމާއި 
 ވަކިކުރުން

 ސުލޫކީ ކޮމިޓީން މެންބަރަކަށް ަވކިވެވޭނީ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭނީ ތިީރގައިވާ ގޮތަށެވެ.  6

 )ހ( ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަުމން އިސްތިއުފާދިނުން.

ކޮމިޓީގެ ެމންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެވޭނީ، އިސްތިއުފާެގ ސިޓީ ވައިސް )ށ( 
 ޗާންސެލަރއަށް ހުށަހަޅާ އެ ހުށަހެޅުން ވައިސްޗާންސެލަރ ޤަބޫލުކުރުމުންނެވެ.
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)ތިނެްއ( ބައްދަލުުވމަށް ވިދިވިދިގެްނ  3)ނ( މަުޤބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޮކމިޓީގެ 
 ހާޒިރުނުވުން.

ޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި )ރ( ކޮމިޓީގެ މެންބަރަުކ ކޮމި
ފަރުވާކުޑަކުރާކަމަށް ކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަރުންަނށް ޤަބޫލުކުރެވި އެކަން 
ވައިސްޗާންސެލަރއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން، ވައިސްޗާންސެލަރ އެމެންބަރަުކ 

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން. 

އިސްޗާންސެލަރ އަށް މެންބަރެއްގެ މައްސަލަ )ބ( މި މާއްދާގެ )ރ(ގައިވާ ގޮތަށް ވަ
)ދޭއް(   2ހުށަހެޅޭނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުވެގެން 

 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކުއެވެ. 

)ޅ( ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި، ކޮމިޓީއިން އެ 
އެ މެްނބަރަކު ކޮމިޓީއިްނ ަވކިކުރުމަށް ވައިސް މައްސަލައެއް ބަލާ ސާބިތުވެއްެޖަނމަ، 

ވައިސްޗާންސެަލރ އެ މެމްބަރަކު   ޗާންސެލަރ އަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން
 ވަކިކުރުން.

 ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  7 މަސްއޫލިއްޔަތު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ސުލޫކާގުޅޭ ހަމަތައް ދަރިވަރުންގެ )ހ( 
 ފިޔަވަޅުތަކާއި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

ކަމެއް ދަރިވަރަކު ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ދަރިވަރުން )ށ( 
ޤުކޮްށ ކޮށްފިކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް ުހށަހެޅިއްޖެހިނދެއްގައި، އެ ކަމެއް ބަލައި ތަޙުޤީ

   ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވި ދަރިވަރާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުން.

ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ދަރިވަރެއްގެ )ނ( ސުލޫކީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް 
 ިދނުން. ދަރިވަރުންަނށް  ދޭންޖެހޭ ލަފާ،

ކޮމިޓީގެ ފުރަތަަމ ޖަލްސާގައި ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީ އަލަށް އެކުލަވާލެޭވ ކޮްނމެ ފަހަރަކު،  )ހ( 8 ރިޔާސަތު 
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކާއި ނައިބުރައީސެއް، ކޮމިޓީގެ ސިއްރު ވޯޓަކުން 

 އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ  )ށ(  
 އެ ޖަްލސާއަށް ހާޒިރުވެތިބި މެްނބަރުްނގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

މެންބަރުކަމުގައި މެދުނުކެނޑި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ މެންބަރެވެ. މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ 
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ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުގައި މެދުނުކެނޑި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ މެންބަރުންތަކެއް ިތބިނަަމ 
މަތީ މެންބަރެކެވެ. މަޤާމުގެ ގޮތުން ގިންތި ހަމަހަަމ މަޤާމުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިންތި

 ިތބިނަމަ އެ މެްނބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އުމުުރން ދޮށީ މެންބަރެކެވެ.  މެންބަރުންތަކެއް

ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާީނ ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ކޮމިޓީގެ ރައީސް ކޮމިޓީގެ  )ނ(  
ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު 
ބަލަހައްޓާނީ ނަިއބު ރައީސެވެ. ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ވެސް ކޮމިޓީގެ 

ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް 
ބަލަހައްޓާނީ އެ ވަގުތު ކޮިމޓީަގއި ޙާޟިރުވެ ތިބި މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހޮވޭ 

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.   

ރެއިްނ )ފަހެއް( މެންބަރުންގެ ތެ 5ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  )ހ( 9 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 
 )ތިނެއް( ެމންބަރުން ޙާޟިރުވެ ތިބެގެްނނެވެ.  3އެންމެ މަދުވެގެން 

)ދިހައެއް(  10ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަނޑިން ފެށިގެން  )ށ(  
މިނިޓު ހަމަވާއިރު، ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވެއްޖެަމަނ، އެ ބައްދަލުވުމެއް 

 ނުބޭއްވޭނެއެވެ. 

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުންތައް އޮްނނާނީ ޔުނިވަރސިީޓގެ އެކެޑަމިކް އަހަރުގެ  )ހ( 10 ބައްދަލުވުންތައް 
ތެރޭގައި، ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅިފައިާވ 
މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން، ބައްދަލުވުންތައް ބާއްާވނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގެ 

 ތުންނެވެ.  އަޣްލަބިއްޔަ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތަކީ ގިނަވެގެން ދޮޅު ގަޑިއިރެވެ. ނަމަވެސް، ކޮމިޓީގެ  )ށ(  
ބައްދަލުވުމެއްގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، 

 އެކަން ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަުހ، ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

ލަތު ތަންދޭ ގޮތެއްގެ ަމތިން، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ުނބޭއްވުމަށް ނުވަތަ ބައްަދލުވުމުެގ ޙާ )ނ(  
ތާރީޚް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އިުތރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަށް 

 ވެ. ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ، ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުެގ ތާރީޚަށް ބަދަލެއް  )ރ(  
އަތުވެއްޖެނަމަ، ނުަވތަ ބައްަދލުވުމެއް ނުބޭއްވޭފަދަ ޙާލަތެްއ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 

)ިތނެއް( ގަޑިއިރު  3އެބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ދުވަހުގެ އެންމެ މަދުވެެގން 
 ޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ކުރިން ކޮމި
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ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ތާރީޚާއި، ތަނާއި،  )ބ(  
ގަޑި އަދި އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ އެެޖންޑާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނނަށް ކޮިމޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 

 މެދުވެރިކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްަވންވާީނ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާއެއްގައެވެ.  )ޅ(  

ބައްދަލުވުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް 

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކާނީ ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދިނުމުންނެވެ.  )ހ( 11

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް މެންބަރުން އެދޭ ތަރުތީުބން ތަފާތުކުރުމެއް ނެިތ  )ށ(  
 ރިޔާސާތުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެެއވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޯބައިލްފޯނުން ވާހަކަދެއްކުމާއި މެސެޖްކުރުންފަދަ ކަންކަމުްނ  )ނ(  
 މެންބަރުންއެއްކިބާ ވާންާވނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ިނންމާ ނިންމުންތައް ޮކންމެ ނިންމުމެއް ނިމުމުން، އެިނންމުްނ  )ރ(  
ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. އަދި ރިޔާސަތުން އެއިއްވި ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާގައި 

 ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.

ލްސާއަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ެމންބަރުން ފުރިހަމައަްށ ބަިއވެރިވެ ޖަ )ބ(  
 ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.  އަދި މިކަން ރިޔާސަތުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާއިރު އެއްވެސް މެންބަރަކު  )ޅ(  
އަނެއްމެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަްށ ހުރަސްއަޅާ އުނދަގޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ 

 ޢަމަލެއް ހިނގާނަމަ ރިޔާސަތުން އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވަންާވނެއެވެ.

 ކަންކަން ނިންމުން 

 

ކޮމިޓީން ނިންމާ މައްސަލަތަްއ ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެކަމެއް  )ހ( 12
ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޓީްނ 
ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިބި، ކޮމިޓީގެ ވޯޓުދޭ 

 ންގެ އަޣްަލބިއްޔަތުންނެވެ. މެންބަރު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުން  )ށ(  
ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮމިީޓގެ ރިޔާސަތަށް ވޯޓު ދެވޭީނ، މަްއސަލައެއްގައި ދެކޮޅަށް 

 ލިބޭ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ. 
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މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެޭނ ެއއްވެސް މައްސަލައެއް އެއްވެސް  )ނ(  
ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެމެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ 
މައްސަލައެއްކަން އެމެންބަރަކަށް އެނގޭ ހިނދުން ފެށިގެން ރިޔާސަތަށާއި ކޮމިޓީގެ އެހެން 

އެމައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުްނތަކުްނ  ،މާއެކުމެންބަރުންަނށް އެންގު
 އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި 
މައްސަލަ ކުރިއަށް 

 ގެންދިޔުން 

ދަރިވަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަަހޅަންވާނީ އެކަމަކާގުޅޭ  )ހ( 13
ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 'ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު، މައްސަލަ 
 ހުށަހަޅާ ފޯމް' މެދުވެރިކޮށެވެ.

މައްސަލައާގުޅޭ ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާނީ 'ލިޔުމުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާ ފޯމު'  )ށ(  
 މެދުވެރިކޮށެވެ.މެދުވެރިކޮށެވެ. ކިތާބީ ހެކި ހުށަަހޅާނީ 'ލިޔުމުން ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅާ ފޯމު' 

މައްސަލައާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ 'މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް  )ނ(  
 އެދޭ ފޯމު' މެދުވެރިކޮށެވެ.

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ މައުލޫމާތަށް އެދޭނީ 'މައްސަލަ ނިމުނުގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު'  )ރ(  
 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކޮމިޓީން މައްސަލަތައް ބަަލން ފަށަމުން ގެންަދންވާނީ، ކޮިމޓީައށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ  )ބ(  
 ތަރުތީބުްނނެވެ.  

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން 
ޙާޟިރުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދުން 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް  )ހ( 14
ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކޮމިޓީން ހިންގާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ 
 ފަރާތެއް ޙާޟިރުކޮށް އެފަރާތަކާއި ސުވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަރާތެްއ ޙާޟިރުކުރަން  ބޭުނންވެއްޖެަނމަ އެކަން އެފަރާތަކަްށ މި  )ށ(  
)ދޭއް( ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ  2އެންމެ މަދުވެގެން 

ޙާޟިރުކުރަނީ ކޮންކަމަކާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށްަޓކައިކަން މި ލިޔުމުގައި 
 ވާނެއެވެ.ބަޔާން ކުރަން

ލޫމާތު ހޯދުމުގައި އަނގަބަހުން ސުވާލުކޮށްގެން މަޢުލޫމާުތ ޙާޟިރުކޮށްގެން މަޢު )ނ(  
 ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ. ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ތެދުބަުހން ޖަވާުބ ދޭންވާނެއެވެ. 
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ޖަވާަބކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު  ކޮމިޓީގައި ކުރެވޭ ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ސުވާލަކަށްދޭ )ރ(  
ލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީން އެދޭ އެދުމަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މަޢު

 ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސާފުުކރުމަށްޓަކައި ލިޔުމުން ލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން މަޢުކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަކާ )ބ(  
ލޫމާތު ދިނުމަށާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކާއި ޢުމަ

ސެންޓަރުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ކޮމިޓީްނ 
 އެންގިދާނެއެވެ.  

ޔައުމިއްޔާއާ ރެކޯޑް 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ. ، ޔައުމިއްޔާ)ހ( ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުންތަކުގެ   15

އެންމެފަުހން ބޭއްުވނު ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ، ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްަދލުވުމަކަށް )ށ(  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

 

ލިޔެވިފައި ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގަިއ ކުރިން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  )ނ( 
 ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ. ،ކުށެއް އޮތްނަމަ އެކުށެއް އިސްލާޙްކޮށް، އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓިފާރާތާއި ސެކްރެޓަރީ  )ރ(  
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ފާސްކޮށްފައިވާ  )ބ(  
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ކޮންމެ މެްނބަެރއްގެ ފައިލުގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ 

 

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަކީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ، ކޮމިޓީގައި ދުވަހުން  )ހ( 16
އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކުރާ ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ިހންގުމާުގޅޭ 

 ޓީގެ މުވައްޒަފެކެވެ.ރސިޔުނިވަ

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް  )ށ(  
 ޔުނިވަރސިޓީން އޭނާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ އަކީ އިތުބާރުހިފެންޖެހޭ ފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހެއްކަމުްނ،  )ނ(  
އޭނާއަށް މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެނގޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވައި، އެހެން ފަރާތަކާ ޙިއްޞާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
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ގެ ސެކްރެޓަރީކޮމިޓީގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިމިވަނީއެވެ.  17

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ނިންމުންތައް ލިޔެ ރައްކާތެރިކޮށް )ހ( 
 ބެލެހެއްޓުން.

އަންގަންޖެހޭ ެއންގުންތައް އެކި )ށ( ކޮމިޓީގެ ނިންުމންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން 
 ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

)ނ( ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅިގެން ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުން އަންގާ ކަންތައްތަްއ 
 ކުރުން.

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

 

ކޮމިޓީގެ ، ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންމެނުވީ ކޮމިޓީގައި ހިނގާ ެއއްވެސްކަމެއް )ހ( 18
 ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސްފަރާތަކުން ހާމަކޮށްގެންނުވާެނއެވެ.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންަބރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްެގ ނުވަތަ އެމެންބަރެްއ  )ށ(  
އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން 

 މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަްށ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި  )ނ(  
އެހެން ފަރާތަކަށް އެމަުޢލޫމާތެއް ހާމަކޮށްެގްނ ، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވައި

 ވެ.ނުވާނެއެ

އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް 
 ދިމާވުން

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ   19
 މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން ިނންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

 ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށެވެ.މި އުޞޫލަށް އުނިއިތުރު ގެނައުުމގެ ޙައްޤު   20 އުޞޫލު އިޞްލާޙްކުރުން

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން 

މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮްށ  ،މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ   21
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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