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( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު ) 11/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  2އަށް 
 

 އަްށ އަންނަނިިވ އިޞްލާޙުަތއް( ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ޤާނޫނު) 11/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 .ގެނައުން

 
 

   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 9ނުގެ ނޫޤާ ޔަބުނެވިދި .1

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް 
 އޮފިސަރުން 

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ިއސް އޮފިަސރުންގެ ގޮުތގައި ހިމެނޭނީ އަްނނަނިވި ފަރާތްތަކެވެ. )ހ( .9

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ޗާންސެލަރ؛  .1   

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ަވއިސް ޗާންސެލަރ؛ އަދި   .2   

 ނިވަރސިީޓގެ ޑެިޕއުޓީ ަވިއސް ޗާންސެލަރުން.ޔު  .3   

 
 

   މާްއދާގެ )ށ( އުނިކުރުން. ވަނަ 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  .2

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކޮށް  (ށ) .9 

 ވަކިކުރާނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެއވެ.

 
 

   މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  10ޤާނޫނުގެ  ޔަދިބުނެވި .3

 

 ަޢއްޔަންކޮްށ، ަވކިކުރާނީ، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ. ރޔުނިވަރސިީޓގެ ޗާންސެލަ (ހ) .10 ޗާންސެލަރ

ދުަވހެވެ. ނަމަވެސް، ިމ )ފަހެއް( އަހަރު 5މަޤާމުގެ މުއްަދތަކީ،  ގެޗާންސެލަރު )ށ(  

ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭާނ ރައީސު  އިތެރޭގަ މުއްދަތުގެ 



 

 

 

 

 

 

 

 2 

 މަޤާމުން ވަކިކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.

ޗާންސެލަރުގެ މަސްއޫިލއްަޔތަކީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސެގ  )ނ(  

 ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރުމެެވ.

 
 

  ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 11ނޫނުގެ ޤާ ދިޔަބުނެވި .4

 

ޢަްއޔަްނކޮށް، ވަިކކުރާނީ،  ރޔުނިވަރސިީޓގެ ވަިއްސ ޗާންސެލަ (ހ) .11 ޗާންސެލަރ ވައިސް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.

ުދވަހެެވ. )ފަހެއް( އަހަރު 5ވައިްސ ޗާންސެލަުރގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ،  )ށ(  

ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފެނިއްޖެ  އްދަތުގެމުވެސް، މި ނަމަ

 ހިނދެއްގައި އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 އެްއގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ ނިންމާ މަޖިލީހުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަަރކީ ވައިސް )ނ(  

 އެންމެ  ހިންގާ އްތަ ކަންތައް އިދާރީ އަދި ިޢލްމީ ތަޢުލީމީ، ޔުނިވަރސިީޓގެ

 އެވަީނއެވެ. ތިރީގައި މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ޗާްނސެލަރުގެ ވަިއސް އިސްވެިރޔާެއވެ.

 އެއްގޮަތށް  އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާަފިއވާ މަޖިލީހުން ޔުނިވަރސިީޓގެ  .1   

 ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިންަގއި ކަންތައްތައް ހައި އެންމެ ޔުނިވަރސިީޓގެ

 ުޔނިވަރސިޓީ  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު ިޢލްމީ ލީމާއިތަޢު ޔުނިވަރސިީޓގެ

 ތަރައްޤީކުރުން؛

 އެކުަލވާލުމުގެ  ބަޖެޓް މަޝްރޫޢުތަކާއި ތަރައްީޤގެ  ޔުނިވަރސިީޓގެ  .2   

 ހިންގުން؛ މަސައްކަތް

 އެއްގޮަތށް  އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާަފިއވާ މަޖިލީހުން ޔުނިވަރސިީޓގެ  .3   

 ށާއި ންނަރުދަިރވަ ޓީގެޔުނިވަރސި މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިީޓއާބެހޭ
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 ހަމަޖެއްސުން؛ ލިބޭނެގޮތް ފަރާތްތަކަށް އެހެނިހެން މުވަްއޒަފުންނަށާއި

 އެއްގޮަތށް  އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާަފިއވާ މަޖިލީހުން ޔުނިވަރސިީޓގެ  .4   

 ިޢމާރާތްތަކާއި  ަތކެްއޗާއި ފައިާސއާއި މުަވއްޒަފުންާނއި ޔުނިވަރސިީޓގެ

 ހިފޭނެގޮތް ގޮތަކަށް  ޑުބޮ ފައިދާ ންމެއެ ބޭނުން ތަކެތީގެ އެހެނިހެން

 ހަމަޖެއްސުން؛

 މުވައްޒަފުން  ގޮތެއްގެމަތިން  ނިންމާ  މަޖިލީހުން  ޔުނިވަރސިީޓގެ  .5   

 ުމވަްއޒަފުން، ތަމްރީނުކުރުމާއި، މުަވއްޒަފުން ަވކިކުރުމާިއ، ލެއްވުމާިއ،

 ކުރިއެރުން  މުަވއްޒަފުންނަށް ހަމަޖެއްސުމާއި، މަަސއްކަތަށް އެިކއެކި

 ން.ދިނު

 
   ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. 11ޤާނޫނުގެ  ޔަދިވިބުނެ .5

 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 
 ސެލަރުން ން ޗާ 

ޑެޕިއުޓީ ަވއިސް ޗާންސެަލރުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުާރނީ ޔުނިވަރސިީޓެގ  (ހ) .12

 ނެވެ.މަޖިލީހުން

ިލއްޔަތު ކަނޑައަޅާީނ ާރއި މަސްއޫއުމަޤާމުގެ ދަ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުްނގެ )ށ(  

 ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

 
 

   ( ވަނަ ަނންބަރު އުނިކުރުން.5މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  .6

 

ިއ ސިޔާސަތުަތއް އެކަށަެއޅުމާ ހައިޔުނިވަރސިޓީ ހިްނގުމާބެހޭ އެންމެ  .5 (ހ) .16 

ަނވަންތަކުން ހަދާ ަގވާއިދުަތްއ  އެިކއެިކ ގުގެޔުނިވަރސިޓީ 

 ތަޞްދީޤުކުރުން.
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   މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  17ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .7

 

އަންނަނިވި ކަންކަްނ، ޔުނިަވރސިޓީގެ މަޖިލީހުން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލެްއ  (ށ) .17 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.

 ލަރުްނ ޢައްޔަންކުރުން؛ޗާންސެ ސްއިޑެޕިއުޓީ ވަ  .1   

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން؛  .2   

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ނުއުފުލޭ މުދާ އެްއވެސް ސިފަެއްއގައި ދޫކޮްށލުން؛  .3   

ޔުނިވަރސިީޓގެ ނުވަތަ ުޔނިވަރސިޓީން ކޮންޓްރޯލުކުާރ ތަނެއްގެ   .4   

ޓީގެ ާމލިއްޔަތަށާިއ  ޔުނިވަރސި ންއިލާތްތަކުގެ ތެރެވިޔަފާީރގެ މުޢާމަ

ޙަރަކާތްތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުެމއް ނުވަތަ ނޭދެވޭ އަސަެރއްކޮށްފާނެފަދަ 

 މުޢާމަލާތްތައް ބެލެހެއްޓުން؛

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ހިންގުން މުރާޖަޢާކުރުން؛  .5   

 ޔުނިވަރސިީޓގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން.  .6   

 
   ށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ނަނިވި ގޮތަންއަވަަނ މާއްދާ  18ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .8

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

 ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލިސް އެުކލެވިގެްނވަނީ، އަންނަިނވި ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަށެވެ. .18

 ؛)ދޭއް( މެންބަރުން 2މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހިމެނޭ  (ހ)  

ސޯޅަ( މީހުންެގ ) 16ގެްނ ވެދުން ހުށަހަޅާ، މަޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހު )ށ(  

 8ލިސްޓަކުން، މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ަވީޒރު ޢައްޔަންކުރާ 

 ؛)އަށެއް( މެންބަރުން

 އަދި؛ )އަެށއް( މެންބަރުން 8އިންތިޚާބުކުރާ  )ނ(  
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ނޑަައާޅ ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ މަޖިލީހުން ކަ )ރ(  

 ިސޓީގެ ަމޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ އެކަކު.ށް ޔުނިވަރކަތަމުއްދަ

 
 

   ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ދެ މާއްދާ އިތުރުުކރުން. 18ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .9

 

ޔަތުން ސިއް މަޤާމުގެ ހައި 
 ހިމެނޭ މެންބަރުން 

ން ވި މެންބަރުނިނަޔަންކުާރ އަންއްޔަތުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްސިމަޤާމުގެ ހައި .19

 ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުގައި ިހމެނޭނެއެވެ.

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ޗާންސެލަރ؛ )ހ(  

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ަވއިސް ޗާންސެލަރ. )ށ(  

 

އިންތިޚާބުކުރާ 
 މެންބަރުން 

 .އަންނަނިވި މެންބަރުންނަކީ، ުޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް އިންިތޚާބުކުރާ މެންބަރުންނެވެ .20

 ؛ވައިސް ޗާންސެލަރުްނގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ެއކަކު ޓީއުޑެޕި )ހ(  

 ؛)އެެކއް( މެންބަރު 1ޔުނިވަރސިީޓގެ ެއކަޑެމިކް ޯބުޑން އިންތިޚާބުކުރާ  )ށ(  

ވެރިންެގ ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީނުންގެ ތެރެިއންނާއި މަރުކަޒުތައް ހިންގާ ެއންމެ އިސް )ނ(  

 ؛ން)ޭދއް( މީހު 2 ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ

ވަނަ މާްއދާގައި ބުނެފަިއވާ މީހުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ ަވއިްސ  19މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ޗާންސެލަރުންނާއި، ކޮލެޖް، ފެކަލްޓީ، ސެންޓަރުަތްއ ފަދަ ތަންތަނުގެ 

އިސްވެރިން ފިަޔވަިއ، ކިަޔަވއިދޭ އެހެން މީހުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުާރ 

 ؛އެކަކު 

 ؛އިން އިންތިޚާބުކުާރ އެކަކު ފުންގެ ތެރެޒަ އް ވަ ީޓގެ އިދާރީ މުޔުނިވަރސި )ބ(  

 އަދި ؛ޔުނިވަރސިީޓގެ އެލަމްނަިއގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ެއކަކު  )ޅ(  

ޔުނިވަރސިީޓގެ އިދާރީ މަަސއްކަުތގައި ުނވަތަ ކިަޔަވއިދިނުމުގައި ބަިއވެރިުނާވ  )ކ(  
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 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ އެަކކު.

 
 

   ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 20ނުގެ ނޫޤާ ބުނެވިދިޔަ .10

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރާ 
މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ 

 މުއްދަތު 

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރު ދެމިއޮންނާނީ އަންނަނިވި ގޮަތށެވެ. .20

ން، އެ ނޭ މެންބަރުމެހި ގެ މަޖިލީހުގައިމަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން ޔުިނވަރސިޓީ  )ހ( 

މަޤާމުތަކުގައި ދެމިތިބޭހާ ހިނދަކު، ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންެގ 

 ގޮތުަގއި ދެމިތިބޭނެއެވެ.

)އަށެްއ(  8މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީުރ ޢައްޔަްނކުރާ  )ށ(  

ދުވަހަށްވުެރ އަހަރު (ރުތަ)ހަ 4މިތިބޭނީ މެންބަރުން، މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ދެ

 ދިގުނުވާ ގޮތެްއގެމަތިން، ޢައްަޔންކުރާއިރު، ކަނޑަެއޅޭ މުއްަދތަކަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޔުިނވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާުބ ކުރާ މެންބަރުންެގ  )ނ(  

ިއ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިީޓގެ ިއދާރީ މަސައްކަތުަގއި ނުވަަތ ކިޔަަވއިދިނުމުގަ 

 2ފިޔަވަިއ އެހެން މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ ދައުރަކީ  ވަރުރިދަ ބައިވެރިުނވާ

 ދުވަެހވެ.)ދޭއް( އަހަރު

ޔުނިވަރސިީޓގެ އިދާރީ މަަސއްކަުތގައި ުނވަތަ ކިަޔަވއިދިނުމުގައި ބަިއވެރިުނާވ  )ރ(  

 )އެެކްއ( 1ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުގެ ދައުރަކީ 

 ދުވަހެވެ.އަހަރު

 
 

   ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 21ޤާނޫނުގެ  ނެވިދިޔަބު .11

 

މެންބަރުން 
 އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތް 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނެފަިއވާ ޔުިނވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުެގ  20މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .21

އް ކަނަޑއަޅާީނ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްަވންޖެހޭ އިންތިޚާބާބެހޭ އުސޫލުތަ
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 ނެވެ.ީޓގެ މަޖިލީހުންރސިވަޔުނި

އިންތިޚާބެއް ބާްއވަން ޖެހުމުން އެ މަސައްކަތްކުރުަމށް ޔުނިވަރސިީޓގެ  )ށ(  

 މަޖިލީހުން އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރެއް ޢައްޔަްނކުރަންވާެނއެވެ.

ލުތަކުެގ މަތިން އިންތިޚާުބެގ ސޫޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަާޅ އު  )ނ(  

  އޮފިސަެރވެ.ދާނީ އިލެކްޝަންސްންގެ ންތައްތައް ކުރިއަށްކަ

 
 

   ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ހަތަރު މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 21ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .12

 

މަޖިލީހުގެ ނޮމިނޭޝަން 
 ކޮމިޓީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންުކރާ ލިސްޓު އެކުލަވާލާނީ، 18މި ޤާނޫނުގެ  .22

ޓީންނެވެ. އެ ކޮމިޓީ އެކުެލވިގެްނވާީނ  ނޮމިނޭޝަން ކޮމިގެހުލީޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖި

 އަންނަނިވި މެންބަރުންގެ މައްަޗށެވެ.

 ؛ޗާންސެލަރ (ހ)  

 ވައިސް ޗާންސެލަރ؛ )ށ(  

ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ އުސޫެލއްެގ މަތިން ޗާންސެލަރ  )ނ(  

 ރުން.)ހަެއއް( މެންބަ 6ޢައްޔަންކުރާ 

 

ޓީން މި ކޮ  ނޮމިނޭޝަން 
ން ލިސްޓު ނަ 

 އެކުލަވާލާނެގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ މެންބަރުން  18މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .23

)ސޯޅަ(  16ޢައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓުގައި މަދުެވގެން 

 މީހުންގެ ނަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު ެއކުލަވާާލިއރު، ެއކި ފަންނުެގ  )ށ(  

 ނަންވާނެއެވެ.ން ހިމަހުހުނަރުތަކުގެ މީ

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން އެުކލަވާލާ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓުގައި އަންނަނިިވ  )ނ(  



 

 

 

 

 

 

 

 8 

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެްއގެ ނަން ހުށަހަޅައިގެންނުވާެނެއވެ.

 ؛ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްރައްޔިތުން  .1   

 ؛ޔުނިވަރސިީޓގެ ދާއިމީ މުަވއްަޒފެއް  .2   

 ؛ޔުނިވަރސިީޓގެ ދަރިވަެރއް  .3   

 ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް.  .4   

 

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ 
ލިސްޓުން މެންބަރުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

އްތަކަށް ޒިންމާވާ ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތަ .24

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ލިސްޓުގަިއވާ މެންބަރުންގެ  15ވަޒީރަށް ލިބޭތާ 

ތެރެއިން ެއ ަވޒީރަށް ފެންނަ ގޮތުަގއި ޔުނިވަރސިީޓގެ މަްޞލަޙަތު ކުރިއަުރވަން އެންެމ 

 )އަށެއް( މެްނބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެވެ. 8އެކަީށގެންވާ 

 

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު 
 ލިބިގެންވާ ފަރާތްތައް 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެަލރުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް  )ހ( .25

މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުުމގަިއ ވޯުޓ ދެވޭނީ ޑެޕިއުޓީ ަވއިްސ 

 ޗާންސެލަރުންނަށެވެ.

 އެކަޑެިމކް ބޯޑުން ޔުިނވަރިސޓީގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި  )ށ(  

 ވޯޓު ދެވޭނީ އެކަޑެމިކް ޯބޑުގެ މެންބަރުންނަށެވެ.

ނުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގަިއ ޑީ )ނ(  

ވޯޓު ދެވޭނީ ކޮލެޖް، ނުވަތަ ފެކަލްޓީ، ނުވަތަ ސެންޓަރު ހިންގަން ތިބޭ ދާއިމީ 

 ވެރިންނަެށވެ.އެންމެ އިސް

 ތެރެއިން ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު ގެކިަޔވައިދޭ މީހުން )ރ(  

އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ޯވޓު ެދވޭނީ އެ އިންތިޚާބަކަށް ކެންޑިޑޭޓުންެގ ނަންތަްއ 
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ހުށަހެޅޭއިރު، ޔުނިވަރސިޓީަގިއ ކިޔަަވއިދިނުމުގެ މަސަްއކަތުަގއި ފާއިތުވި އަހަުރ 

ގުތުަގއިެވްސ ހޭދަކޮށްފައިވާ އަދި އިންތިޚާބުގެ ކަންަތއް ހިނގަމުްނދާ ވަ 

 ކިަޔވައިދިނުމުގެ މަަސއްކަުތގަިއ ދެމިތިބި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

އިދާރީ ބަިއަގއި މަސަްއކަތްުކރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޔުނިަވރސިޓީގެ މަޖިލީހަްށ  )ބ(  

މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުަގިއ ވޯޓުެދވޭނީ ެއ އިންތިޚާބަަކށް ކެންޑިޑޭޓުްނެގ 

ރު، ޔުނިަވރސިޓީގެ އިދާރީ ބަިއގެ މަސައްކަުތގައި ފާއިުތިވ އިނަންތައް ހުށަހެޅޭ

އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ އަދި ިއންތިޚާބުގެ ކަންތައް ހިނގަމުންދާ ވަގުތުަގއިެވްސ 

 އިދާރީ ބައިގެ މަަސއްކަުތގައި ދެމިތިބި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުަގިއ އެލަމްނައިެގ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް މެން )ޅ(  

 ވޯޓުދެވޭނީ އެލަމްނައި އެސޯިސއޭޝަންގެ މެންބަރުންނަށެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ތެެރއިްނ ޔުނިވަރސިީޓގެ ަމޖިލީހަށް މެންބަރަކު  )ކ(  

 އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ވޯޓު ދެޭވނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ިދގު 

 ށްފަިއވާ ދަރިވަރުންަނށެވެ.ރީކޮޓަމުއްދަތުގެ ކޯސްަތކުަގއި ރަޖިސް

 
 

   ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.1ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 22ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .13

 

 ވައިސް ޗާންސެލަރ؛  .1 (ށ) .22 

 
 

   ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

( ވަަނ 2( ވަނަ ަނންބަރާއި )1ގެ )( ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 9މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .28 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޗާންސެލަރާއި ަވއިސް ޗާންެސލަރ އިސްތިޢުފާދޭން 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސިޓީއަކުްނ އެކަން ބަޔާންކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 
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 ލިބުމުން އެ މީހަކު އެ މަޤާމުން އަށްހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 .ވަިކވީެއވެ

އަދި )ރ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ (، ނ))ށ(،  ވަނަ މާއްާދގެ 18މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ސިޓީއަކުްނ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

  ސިޓީ ، އެހުށަހަޅައިޔުިނވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރަށް އެކަން ބަޔާންކޮށް 

 ޗާންސެލަރަށް ލިބުމުން އެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ވަކިީވެއވެ.

 
 

   ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 30ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .15

 

ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޭބއްވޭނީ އެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ  (ހ) .30 ބައްދަލުވުންތައް 

 އިކުޅަ ެއއްަބޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވުމުންނެވެ.ބަމެންބަރުންގެ ދެ

 
   މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  31ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .16

 

ވަގުތީގޮތުން ވައިސް 
އި ޑެޕިއުޓީ ޗާންސެލަރާ 

ގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު 
  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އަދާކުރުމަށް މީހުން 
 ން ރު ޢައްޔަންކު 

އި ޑެިޕއުޓީ ވައިްސ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ ަވުގތީގޮތުން ަވއިސް ޗާންސެލަރާ  (ހ) .31

ގެ މަޤާމުގެ މަްސޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރުުމގެ ބާުރ ޗާންސެލަރު

 .ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންެވއެވެ 

ގެ މަޤާމު ލަރުންސެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ވަިއސް ޗާ  .1  

 ؛ހުސްވުން

ގެ މަޤާމާ ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ވަިއސް ޗާންެސލަރު  .2   

ޙަވާލުެވގެން ހުރި މީހަކު ރަށުން ބޭރުގަިއވުން ުނވަަތ އެހެންވެްސ 

 ސަބަބަކަށްޓަކައި މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށް ުއުޛރުވެރިވުން.
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އްދާއަކީ އެ މާއްާދގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސަިއ، އެ މާއްދާގެ )ހ( ެގ މާ ަވނަ 38ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .17
   ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް އިތުރުކުރުން.

 

އްޙަނުވުުމެގ ޞަރ ނުވަތަ ވައިްސ ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރުން ޗާންސެލަ (ށ) .38 

ފަިއވާ މީަހުކ އިންތިޚާބުކުރެވިފަށް ސަބަބުންނާއި، ކޮމިީޓއަކަށް ގަާވއިދާ ޚިލާ

ހުރުމުންނާއި، ކޮމިޓީއެއް ެއްއކުރުން ގަާވއިދާ ޚިލާފުވުމުންނާއި، ޔުނިވަރސިޓީެގ 

މަޖިލިސް ނުވަތަ އެކަޑެމިކް ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމިީޓއަކަށް ޮހވަންޖެހޭ މެންބަރެއް 

 މުމެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ނިން ނުހޮވި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މީހަކު

 ެއވެ.ބާޠިލެއް ނުވާނެ

 
 

   ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 41ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .18

 

ލިްއަޔތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، އޫޔުނިވަރސިީޓގެ މަސް (ހ) .41 ޔުނިވަރސިޓީގެ މާލިއްޔާ 

 ވާނެެއވެ.ޓީއަށް ޫދކުރަންވަރސިދައުލަތުގެ މާލިއްާޔއިން، ކޮންމެ އަހަރަކު ޔުނި

 
 

   ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. 41ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .19

 

ގޮތުން ޔުިނވަރސިީޓއަށް ލިބޭ ފައިސާ، ޔުނިވަރސިީޓެގ އަންނަނިވި ގޮތް  (ބ) .41 

ްށ ޤު ޔުނިވަރސިީޓއަރަދުކުރުމުގެ ަޙއް ، ޚަލެއްެގ މަތިންސޫމަޖިލީހުން ނިންމާ އު

ލިބިގެންެވއެވެ. މި ފައިާސ ހޭދަކުރަންވާނީ ހަމައެކަިނ ޔުނިވަރިސީޓެގ 

 ބޭނުމަށެވެ.

އެކި ގޮްތގޮތުން ދަރިވަރުންާނއި މުވަްއޒަފުންގެ އަތުން ނެގޭ ފީއާިއ   .1   

 އަދި ؛ ފައިސާ

ންާގ ން ހިޔުނިވަރސިީޓއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށު  .2   
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 .ތަކުން ލިބޭ ފައިސާމުޢާމަލާތް

 
 

   ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

 

ޔުނިވަރސިީޓގެ ޙަރަކާތްަތކުެގ މައްޗަށް އެކުަލވާލެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، ކޮންެމ  (ހ) .47 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 ދުވަހުގެ ކުރިން  ( ވަނަ )ެއކެއް 1މަހުގެ  ލްއެޕްރީއަހަރެްއގެ 

އްޔާއަާށއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

 ކަންތައްތަކަށް ޒިންާމވާ ަވޒީަރށް ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 
 

   ކުރުން.ިއޞްލާޙު( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް 7ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

 

ގެ ޒިންމާތަާކއި ބާރުތައް ތްތަކުަގއި ަވިއސް ޗާންސެލަރުޙާލަ ޚާއްޞަ  .7 (ށ) .48 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެަލރ އުފުލައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތަްއ 

 ކަނޑައެޅުން.

 
   ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. 49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

 

( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ޤާނޫނު) 11/2015ބަރު ޤާނޫނު ނަން (ހ) .50 ޤާލީ ކަންކަން އިންތި 

 7 ގިނަވެގެން ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 2އަށް 

ވަނަ މާއްާދެގ  11ވަނަ ާމއްދާާއިއ  10ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި މި ޤާނޫނުގެ  )ހަތެއް(

ސެލަާރއި ޔުނިވަރސިީޓެގ ޔުނިވަރސިީޓގެ ޗާންމަ ޢައްޔަންކުރާ ފުރަތަ ދަށުން

 ވައިސް ޗާންސެލަރ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަްނވާނެއެވެ.

( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ޤާނޫނު) 11/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

  ގިަނވެގެން  ފަށާތާވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  2އަށް 
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ެތރޭގައި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެކުަލވާލާ ފުރަތަމަ  ދުވަުހގެ )ތިރީސް( 30

އަދި ، ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލިްސއަށް މެންބަރުން ޢަްއޔަންކޮށް

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު އެ މަޖިލިސް އަލުްނ 

 އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.

ަވރސިޓީގެ މަޖިލިސް ނި ގޮުތގެމަތިން ޔު( ގައި ަބޔާންކުރާދާގެ )ށމި މާއް )ނ(  

އެކުަލވާލުމުގެ ކަންކަން ިއންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްކުރާީނ، 

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ޗާންސެލަރ ެއކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ވަގުތީ ކޮިމޓީއަކުންނެެވ.

 ގެ ނީ، ޗާންސެލަރު ިވގެްނވާމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކުރާ ކޮމިޓީ ެއކުލެ )ރ(  

ީޓގެ މަޤާމުތައް ފުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ރސިއިތުރުން، ޔުނިވަ

 )ހަތަރެއް( މެންބަރުންގެ މައްަޗށެވެ. 4ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ފަދައިން ޔުނިވަރސިީޓެގ މަޖިލިސް އަލުން  )ބ(  

 ވެ.ރާ ކޮމިޓީ ުއވުނީއެ ނ( ގައި ބަޔާްނކުދާގެ )އެކުަލވާލުމާއެުކ، މި މާއް

މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުން ޔުނިވަރސިީޓެގ މަޖިލިސް އަލުން  )ޅ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ ޔުނިވަރސިޓީެގ ) 11/2015އެކުަލވާލެވެންދެން، 

ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ  2އަށް ( ޤާނޫނު

 . ދެމިއޮންނާނެއެވެރސިޓީގެ ަމޖިލިސް ޔުނިވަކުރިން އޮތް

 
 

މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަާކ ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނުގެ ާމއްދާތަކުގެ ނަންބަރުަތއް  .23

   ތަރުތީބުކުރުން.
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މި ޤާނޫނުން ތަން، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާެއއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީަފއިވާ ަތން .24

 ިޅގެްނ ބަދަލުކުރުން.ނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުގެން

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ޝާއިުޢކުރާ  .25

 .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 

 


