
` 

 
 

 

 

 

  

 2019/7 ނަންބަރު: ޤާނޫނު 
 

  

 

 
 

  
 

 
 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 33361023336211 ,ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

1096އަދަދު:  2019 އޮގަސްޓު 5 – 1440 ޛުލްޙިއްޖާ 4ތާރީޚު:  ހޯމަ 48ވޮލިއުމް:    

      )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( އަށް  2011/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ދައުުރގެ ދެވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެުދވަ ބުދަވި  24މަހުގެ  ޖުަލއިވަނަ އަހަރުގެ  2019
( ޤާނޫނު ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2011/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ފާސްުކރެއްވި ވަނަ ޖަލްސާއިން  25

         ،މަތިންވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާޫނނުއަސާސީ ޤާނޫނު، ގެނައުމުގެ ިއޞްލާޙު ވަނަ 2 އަށް

  ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ހޯމަހ( ވި 1440 ޛުލްޙިއްޖާ 4)  2019 އޮގަސްޓު 5
 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2019/7 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 

      )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( އަށް  2011/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2

 .ގެަނއުން އިޞްލާޙުަތއް އަންނަިނވި އަށް( ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ) 2011/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  1މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) ވަނަ  10ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .1

 

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުްނ ޢައްޔަންކުރުން. (1) )ށ( .10 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.   11ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .2

 
 ެއކުލެިވގެްނވަނީ، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ަމއްަޗށެވެ. ކައުންސިލް .11 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން 

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

       )ޯސޅަ( މީހުންގެ ލިސްޓަކުން،  16ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ، މަދުވެގެން  )ށ(  

 )އަށެއް( މެންބަރުން؛ 8ޢައްޔަްނކުާރ  މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ަވޒީރު

 )އަެށއް( މެންބަރުން؛ 8އިންތިޚާބުކުރާ  )ނ(  

ނަޑއަޅާ މުއްދަތަކަްށ ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ކައުންސިލުން  )ރ(   ކަ

 ކައުންސިލުން ޢައްޔަްނކުރާ ެއކަކު.

 ވަަނ މާއްދާގެ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައިވާ )ނ( އަދި )ރ( އުނިުކރުން.   13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 

 ؛(އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެްނޑް ފައިނޭންސް)ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ  )ނ( .13 

 .(ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮޭވޝަން)ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ  )ރ(  

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1096 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 4 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.   14ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .4

 
 އިންތިޚާބުކުރާ 
 މެންބަރުން 

 .އަންނަނިވި މެންބަރުންނަކީ، ުޔނިވަރސިޓީ ަކއުންސިލަށް އިްނތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންނެވެ .14

ޑެޕިއުޓީ ވަިއސް ޗާންސެަލރުންނާއި ޕްރޯ ަވއިސް ޗާންސެލަރުންގެ ތެެރއިްނ  )ހ(  
 ؛ެއކަކުއިންތިޚާބުކުރާ 

 )އެެކއް( ސެނެޓް މެންބަރު؛ 1ޔުނިވަރސިީޓގެ ެއކަޑެމިކް ެސނެޓުން އިންތިޚާބުކުރާ  )ށ(  

އިސްވެރިްނެގ ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީނުންގެ ތެެރއިންނާއި މަރުަކޒުތައް ހިްނގާ އެންމެ  )ނ(  
 ؛ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ެއކަކު 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ މީހުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ ވަިއސް  13ޤާނޫނުގެ  މި )ރ(  
ޗާންސެލަރުންނާއި، ކޮެލޖް، ފެކަލްޓީ، ސެންޓަރުތަްއ  ަވިއސް ޗާންސެލަރުންނާއި ޕްރޯ

މީހުންގެ ތެރެއިން ދޭ އެހެން އިފަދަ ތަންތަނުގެ އިސްވެިރން ފިޔަވައި، ކިަޔވަ
 ؛)ދޭއް( މީުހން 2ބުކުރާ ޚާއިންތި

 ޔުނިވަރސިީޓގެ އިދާރީ މުަވްއަޒފުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުާރ އެކަުކ؛ )ބ(  

 ޔުނިވަރސިީޓގެ އެލަމްނަިއގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ެއކަުކ؛ )ޅ(  

ިކޔަަވއިދިނުމުގައި ބަިއވެރިުނާވ ޔުނިވަރސިީޓގެ އިދާރީ މަސައްކަުތގައި ނުވަތަ  )ކ(  
 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ އެަކކު.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   20ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .5

        މަޤާމުގެ ޙައިިޘއްޔަތުން ޔުނިވަރސިީޓ ކައުްނސިލުަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުން، )ހ( .20 ދައުރު  މެންބަރުކަމުގެ 
އެ މަޤާމުތަކުގައި ދެމިތިބިހާ ހިނދަކު، ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގަިއ 

 ދެމިތިބޭނެއެވެ.
 

   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެއް އިތުރުކޮްށ، އެ މާއްާދެގ  20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 )ށ( އަކީ އެ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ގޮުތގައި ބަދަލުކުރުން.  

)އަށެއް( މެންބަރުން،  8މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ަވޒީރު ޢައްޔަންކުާރ  )ށ( .20 
)ހަތަރު( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގުުނާވ  4މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނީ 

ނަޑއެޅޭ މުއްދަަތކަށެވެ. ގޮތެްއގެމަތިން، ޢައްޔަްނކުރާިއރު،  ކަ
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 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ތިން މާއްދާ އިތުރުކުރުން.   20ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .7

 

ގެ ލު ކައުންސި 
 ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ިލސްޓު އެކުަލވާލާނީ، ަކއުންިސލުގެ  11މި ޤާނޫނުގެ  .21

 ކޮމިޓީންނެވެ. އެ ކޮމިޓީ އެކުެލވިގެްނވާނީ އަްނނަނިވި މެންބަރުންގެ މައްޗަެށެވ.ނޮމިނޭޝަން 

 ޗާންސެލަރ؛ )ހ(  

 ވައިސް ޗާންސެލަރ؛ )ށ(  

)ހަެއއް(  6ކައުންސިލުން ަކނަޑއަޅާ ުއސޫލެއްގެ މަތިން ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ  )ނ(  
 މެންބަރުން.

 ކޮމިޓީން  ނޮމިނޭޝަން 
 ލިސްޓު  ނަން 

 އެކުލަވާލާނެގޮތް 

ވަނަ ާމްއދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް  11މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .22
         )ސޯޅަ( މީހުންގެ  16ހުށަހަޅާ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓުަގއި މަދުވެގެން 

 ނަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ފަންނުެގ ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު އެކުލަވާލާއިުރ، އެކި  )ށ(  
 ވާނެއެވެ.ނަންހުނަރުތަކުގެ މީހުން ހިމަ

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން އެކުަލވާލާ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓުަގިއ އަންނަނިވި ފަރާތްތަުކގެ  )ނ(  
 ތެރެއިން ފަރާތެއްގެ ނަން ހުށަހަޅައިގެންުނވާނެެއވެ.

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް؛ (1)   

 މުަވއްަޒފެއް؛ޔުނިވަރސިީޓގެ ދާއިމީ  (2)   

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ދަރިވަެރއް؛ (3)   

 ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް. (4)   

 ކޮމިޓީގެ  ނޮމިނޭޝަން 
 މެންބަރުން  ލިސްޓުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންާމވާ ަވޒީރަށް  .23

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ލިސްޓުަގިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ވަީޒރަށް )ފަނަރަ(  15ލިބޭތާ 

)އަެށއް(  8ފެންނަ ގޮތުަގއި ޔުިނވަރސިީޓގެ މަޞްލަޙަތު ކުިރއަރުވަން އެންމެ އެކަީށގެންާވ 

 މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެވެ.

  
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.   24ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .8

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ( ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 11މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .24 އިސްތިޢުފާދިނުން 
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މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާްނކޮށް 

   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުަށހަޅައި، އެ ސިޓީ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން 

 .އެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ަވކިީވއެވެ

ަބޔާންކޮށްފަިއާވ )ރ( ގައި  އަދި، (ނ))ށ(،  ވަނަ މާްއދާގެ 11މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސިީޓއަކުން 

އެކަން ބަޔާންކޮށް ޔުިނވަރިސޓީގެ ޗާންސެލަރަށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ޗާންސެލަރަށް 

 ލިބުމުން އެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ވަކިީވއެެވ.

 

 މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން.   ވަނަ  30ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .9

      )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. ނަމަވެސް،  5ޗާންސެލަރުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ،  )ށ( .30 

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާ މަޤާމުން 

 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. ވަކިކުރުަމކަށް މި

 މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން.   ވަނަ  31ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .10

 

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. ނަމަވެްސ،  5ވައިސް ޗާންސެލަުރގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ،  )ށ( .31 
ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާ މަޤާމުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ވަކިކުރުަމކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( އުނިުކރުން.   31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  .11

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެްއ ވައިސް ޗާންސެލަރ އޭާނގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ  )ނ( .31 

 .ގެ ިތންބައިކުޅަ ދެބަިއގެ އަޣުލަިބއްަޔތުން ފާސްވެގެންނެވެލު މެދުވެރިެވގެން ކައުންސި
ވައިްސ ޗާންސެލަުރގެ ަޙއިިޘއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް  (1)   

 ައދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބާ ނުކުޅެދުން ނުވަތަ ވަިއސް ާޗންސެލަރުގެ ޙައިޘިްއޔަތުން 

ލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިާދއެްއ ނުވަތަ މަންފާއެްއ ޞްޟުވާފަދަ އަމިއްލަ މަ ޢާރުތަ

 ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ޙާލަތެއް ދިމާވުން؛
ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވާ ކުެށއްގެ ސަބަބުން އޭނާެގ  (2)   

 ަކއުންސިލަށް ފެނުން؛އަބުރުވެިރކަމަށް އުނިކަން އަުތވެއްޖެކަމަށް 

ވައިްސ ޗާންސެލަުރގެ ަޙިއޘިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް  (3)   
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 .ސަމާލުކަން ނުދިނުން  އަދާކުރުމުަގއި އިހުމާލުވުާމއި، އެކަމަށް ދޭންވާ 
ކުރިކަްނ އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްެދއް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް  )ރ(  

 .ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ވައިސް ޗާންސެލަރ އެ މަާޤމުން ވަކިީވއެވެ 

   މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  33ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .12

ވަގުތީގޮތުން ވައިސް 
ޗާންސެލަރާއި ޑެޕިއުޓީ 
ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ 

  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަދާކުރުމަށް މީހުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ަވުގތީގޮތުން ވަިއސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ވައިްސ  )ހ( .33

     ޗާންސެލަރުގެ މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަްށ މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމުެގ 

 .ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެްނވެެއވެ
 

 ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ެޑޕިއުޓީ ަވއިސް ޗާންސެލަުރގެ މަޤާމު ހުސްވުން.ވައިސް  (1)   

ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ެޑޕިއުޓީ ަވއިސް ޗާންސެލަރުގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެގެްނ  (2)   

ހުރި މީހަކު ރަށުން ބޭރުގައިުވން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަަބކަށްޓަކައި މަޤާމުެގ 

 ުއޛުރުވެިރވުން.މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  7މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) ވަނަ  41ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .13

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަުކގަިއ ަވިއސް ޗާންސެލަުރގެ ޒިންމާތަކާއި ބާރުތަްއ ޑެިޕއުީޓ  (7) )ށ( .41 

 ަކނަޑެއޅުން.ވައިސް ޗާންސެލަރ އުފުލައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން.   50ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .14

ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ވަިއސް ޗާންސެލަރ ޢައްޔަްނކުރުން ޞައްޙަ ނުވުުމެގ  )ށ( .50 
މީހަުކ ސަބަބުންނާއި، ކޮމިީޓއަކަްށ ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް ިއންތިޚާބުކުރެވިފަިއވާ 

ހުރުމުންނާއި، ކޮމިޓީއެއް ެއްއކުރުން ގަާވއިދާ ޚިލާފުވުމުންނާއި، ކައުންސިލް ނުވަތަ 
ސެނެޓު ނުވަތަ ކޮމިޓީައކަށް ހޮވަންޖެހޭ މެންބަރެއް ނުހޮވައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެފަަދ 

 މީހަކު ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކުން ިނންމާ ނިންމުމެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ.

 މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   ވަނަ  53 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .15

ލެވޭ ައހަރީ ރިޕޯޓެއް، ކޮންެމ ވާޔުނިވަރސިީޓގެ ޙަރަކާތްަތކުެގ މައްޗަށް އެކުލަ  )ހ( .53 ޓު ރިޕޯ  އަހަރީ 
)ެއކެއް( ަވނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  1ަމހުގެ  އެޕްރީލްއަހަރެްއގެ 

މަޖިލީހަށާއި، މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި، ަރއްޔިތުންގެ 
 ޒިންމާވާ ަވޒީރަށް ަކއުންސިުލން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.
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   ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 58ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

  އަށް ( ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިަވރސިޓީގެ ) 2011/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .58 ކަންކަން  އިންތިޤާލީ 

 )ތިރީސް( 30 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަެވގެން 2

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ ފުރަތަމަ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަްށ 

ފަހު، މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް، އަދި އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް

 އެ ކައުންސިލް އަލުން އެކުަލާވލަންވާނެއެެވ.

އެކުލަވާލުމުގެ ކަްނކަން  ލް( ގައި ބަާޔންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސި ހމި މާއްދާގެ ) )ށ(  

އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖެއްސުމުެގ މަސައްކަތްކުރާނީ، ޔުިނވަރިސޓީގެ ޗާންސެލަރ އެކަމަށް 

 ޢައްޔަންކުރާ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަުކންނެވެ.

    ، އި ރާބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީ އެކުެލިވގެންވާނީ، ޗާންސެލަ )ށ( ގައި މި މާއްދާގެ )ނ(  

މުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ގެ އިތުުރން، ޔުނިވަރިސޓީގެ މަޤާމުަތއް ފުރަޗާންސެލަރު  ވައިސް

 .)ހަތަރެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަެށވެ 4އްޔަްނކުރާ ޢަރ ތެރެއިން ޗާންސެލަ

   އަލުން އެކުަލވާލުމާއެުކ،  ލް ގައި ަބާޔންކުރާ ފަދައިން ކައުންސި( ހމި މާއްދާގެ ) )ރ(  

 ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ކޮމިޓީ އުވުީނއެވެ.ށމި މާއްދާގެ )

އަލުން އެކުަލވާލެެވންދެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލް( ގެ ދަށުން ކައުންސިހމި މާއްދާގެ ) )ބ(  

ވަނަ އިޞްލާޙު  2ށް އަ( ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ޤާނޫނު) 2011/3

 ދެމިއޮންނާނެއެވެ. ލްގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އޮތް ކަުއންސި

 މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުިޅެގން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަުކގެ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން. .17

މާްއދާއަކަށް ުނވަތަ ަވކި މާއްާދެއއްެގ ބަޔަކަށް ަޙވާލާދީފަިއވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ަވކި  .18

 އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިގެން ބަދަލުުކރުން.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ޝާއިުޢކުރާ ދުވަހުން  .19

 .ފެށިގެންނެވެ

  ________________________ 
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