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      ދައުުރގެ ދެވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެުދވަ ބުދަވި  24މަހުގެ  ޖުަލއިވަނަ އަހަރުގެ  2019
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ިއސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2015/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި  25

    ،މަތިންވަނަ ާމއްދާަގއިާވ ގޮުތގެ 92ެގ ާޤނޫނުއަސާސީ ޤާނޫނު، ގެނައުުމގެ އިްޞލާޙު ވަނަ 2 އަށް( ޤާނޫނު

  ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ހޯމަހ( ވި 1440ޛުލްޙިއްޖާ  4)  2019 އޮގަސްޓު 5
 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2019/8 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 
 

    އަށް ( ޤާނޫނު  އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2015/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  2

 .ގެނައުން އަށް އަްނނަނިވި އިޞްލާޙުތައް( އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 11/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

 

   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް 
 އޮފިސަރުން 

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

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ޗާންސެލަރ؛  .1   

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ަވއިސް ޗާންސެލަރ؛ އަދި   .2   

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ޑެިޕއުޓީ ަވިއސް ޗާންސެލަރުން.  .3   

 

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

ބަާޔންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކޮށް ވަިކކުރާީނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  (ށ) .9 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.

 

   މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  10ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .3

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

       )ފަހެއް( ައހަރުދުވަހެވެ. ނަމަެވސް،  5މަޤާުމގެ ުމއްދަތަކީ،  ގެޗާންސެލަރު )ށ(  

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްެޖ ހިނދެއްގަިއ އޭނާ މަޤާމުން 

 ވަކިކުރުަމކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.

ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ޗާންސެލަރުގެ މަްސއޫލިއްޔަަތީކ  )ނ(  

 އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުެމވެ.
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  ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 11ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .4

ޢައްޔަންކޮށް، ަވކިކުރާީނ،  ރޔުނިވަރސިީޓގެ ަވއިްސ ޗާންސެލަ (ހ) .11 ޗާންސެލަރ ވައިސް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. ނަަމވެސް،  5ވައިްސ ޗާންސެލަުރގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަީކ،  )ށ(  

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްެޖ ހިނދެއްގަިއ އޭނާ މަޤާމުން 

 ނާޅަެއވެ.ވަކިކުރުަމކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް 

 އެއްގޮަތށް  އުސޫލުތަކާ ނިންމާ މަޖިލީހުން  ޔުނިވަރސިީޓގެ ޗާންސެލަަރކީ ވައިސް )ނ(  

 އެންމެ  ހިންގާ ކަންތައްތައް އިދާރީ އަދި ޢިލްމީ ތަޢުލީމީ، ޔުނިވަރސިީޓގެ

 އެވަީނއެވެ. ތިރީގައި މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ޗާްނސެލަރުގެ ވަިއސް އިސްވެިރޔާެއވެ.

ނަޑއަޅާފަިއވާ މަޖިލީހުން ޔުނިވަރސިީޓގެ  .1     އެްއގޮތަށް  އުޫސލުތަކާ ކަ

 ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިންަގއި  ކަންތައްަތއް ހައި އެންމެ ޔުނިވަރސިީޓގެ

 ޔުނިވަރސިޓީ  ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު ޢިލްމީ ތަޢުލީމާއި ޔުނިވަރސިީޓގެ

 ތަރައްޤީކުރުން؛

 މަސައްކަތް  އެކުަލާވލުމުގެ ބަޖެޓް މަޝްރޫޢުތަކާއި ތަރައްީޤގެ ޔުނިވަރސިީޓގެ  .2   

 ހިންގުން؛

ނަޑއަޅާފަިއވާ މަޖިލީހުން ޔުނިވަރސިީޓގެ  .3     އެްއގޮތަށް  އުޫސލުތަކާ ކަ

 ދަރިވަރުންނަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިީޓއާބެހޭ

 ހަމަޖެއްސުން؛ ލިބޭނެގޮތް ފަރާތްތަކަށް އެހެނިހެން މުވަްއޒަފުންނަށާއި

ނަޑއަޅާފަިއވާ މަޖިލީހުން ޔުނިވަރސިީޓގެ  .4     އެްއގޮތަށް  އުޫސލުތަކާ ކަ

 ޢިމާރާތްތަކާއި ތަކެްއާޗއި ފައިސާާއއި މުވަްއޒަފުްނނާއި ޔުނިވަރސިީޓގެ

 ހިފޭނެގޮތް ގޮތަކަށް ބޮޑު ފައިދާ އެންމެ ބޭނުން  ތަކެތީގެ އެހެނިހެން

 ހަމަޖެއްސުން؛

 ލެްއވުމާިއ، މުވަްއޒަފުން ގޮތެްއގެމަތިން ނިންމާ މަޖިލީހުން ޔުނިވަރސިީޓގެ  .5   



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1097 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 5 

 އެިކއެކި  މުަވއްޒަފުން، ތަމްރީނުކުރުމާއި، މުަވްއޒަފުން ވަކިކުރުާމއި،

 ދިނުން. ކުރިއެރުން މުވަްއޒަފުންނަށް ހަމަޖެއްސުމާއި، މަސައްކަތަށް

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

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 
 ސެލަރުން ން ޗާ 

ޑެޕިއުޓީ ވައިްސ ޗާންެސލަރުން ޢައްޔަންކޮށް ަވިކކުރާނީ ޔުނިވަރސިީޓެގ  (ހ) .12

 ނެވެ.މަޖިލީހުން

ޑެޕިއުޓީ ަވއިސް ޗާންސެލަުރންގެ މަޤާމުގެ ަދއުރާިއ މަސްއޫލިްއޔަތު ަކނަޑއަޅާީނ  )ށ(  

 ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

 

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

ސިޔާސަތުތައް އެކަަށއެޅުމާިއ  ހައިޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމާބެޭހ އެންމެ  .5 (ހ) .16  

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ެއކިެއކި ގުަނަވންތަކުން ހަދާ ގަވާއިދުަތއް ަތޞްދީޤުކުރުން.

 

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

އަންނަނިވި ކަންކަްނ، ޔުިނވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލެއް  (ށ) .17 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުްނ ޢައްޔަންކުރުން؛  .1   

 ފާސްކުރުން؛ޔުނިވަރސިީޓގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި ބަޖެޓް   .2   

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ނުއުފުލޭ މުދާ އެްއވެސް ސިފަެއްއގައި ދޫކޮްށލުން؛  .3   

ޔުނިވަރސިީޓގެ ނުވަތަ ޔުިނވަރސިޓީން ކޮންޓްރޯލުކުރާ ތަނެއްގެ ިވޔަފާރީެގ   .4   

   މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިީޓގެ މާލިއްޔަތަާށއި ޙަރަކާތްތަކަްށ 

އަސަރެްއކޮށްފާނެފަދަ މުޢާމަލާތްތައް  ބޮޑު ގެއްލުެމއް ނުވަަތ ނޭދެވޭ

 ބެލެހެއްޓުން؛

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ހިންގުން މުރާޖަޢާކުރުން؛  .5   

 ޔުނިވަރސިީޓގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން.  .6   
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   ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 18ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .8

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

 ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލިސް އެުކލެވިގެްނވަނީ، އަންނަިނވި ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަށެވެ. .18

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

)ޯސޅަ( މީހުންގެ ލިސްޓަކުން،  16ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާ، މަދުވެގެން  )ށ(  

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

 އަދި ؛ )އަެށއް( މެންބަރުން 8އިންތިޚާބުކުރާ  )ނ(  

ނޑައަޅާ މުއްދަަތކަށް  )ރ(   ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި މަޖިލީހުން ކަ

 ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ އެކަުކ.

 

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

ޔަތުން ސިއް މަޤާމުގެ ހައި 
 ހިމެނޭ މެންބަރުން 

ްއޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއަޔންކުރާ އަންނަނިވި މެންަބރުން ސިމަޤާމުގެ ހައި .19

 ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުގައި ިހމެނޭނެއެވެ.

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ޗާންސެލަރ؛ )ހ(  

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ަވއިސް ޗާންސެލަރ. )ށ(  

އިންތިޚާބުކުރާ 
 މެންބަރުން 

 އަންނަނިވި މެންބަރުންނަކީ، ުޔނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް އިންިތޚާބުކުރާ މެންބަރުންނެވެ. .20

 ؛ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުްނގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ެއކަކު )ހ(  

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

ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީނުންގެ ތެެރއިންނާއި މަރުކަޒުތައް ހިންގާ އެންމެ އިސްވެރިްނެގ  )ނ(  

 ؛)ޭދއް( މީހުން 2ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ 

ޑެޕިުއޓީ ވަިއސް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ މީހުންނާއި،  19މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ޗާންސެލަރުންނާއި، ކޮލެޖް، ފެކަލްޓީ، ސެންޓަރުތައް ފަދަ ތަންތަނުގެ އިސްވެރިން 

 ؛ފިޔަވަިއ، ިކޔަަވއިދޭ އެހެން މީހުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުާރ އެކަކު 

 ؛ޔުނިވަރސިީޓގެ އިދާރީ މުަވްއަޒފުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުާރ އެކަކު  )ބ(  
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 އަދި ؛އެލަމްނަިއގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ެއކަކު  ޔުނިވަރސިީޓގެ )ޅ(  

ޔުނިވަރސިީޓގެ އިދާރީ ަމސައްކަުތގަިއ ނުވަަތ ކިަޔަވއިދިނުމުގަިއ ބަިއވެރިނުާވ  )ކ(  

 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ އެަކކު.

 

   ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 20ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .10

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރާ 
މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ 

 މުއްދަތު 

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރު ދެމިއޮންނާނީ އަންނަނިވި ގޮަތށެވެ. .20

       މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރުން،  )ހ( 

ހިނދަކު، ޔުނިވަރިސޓީެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އެ މަޤާމުތަކުަގއި ދެމިތިބޭހާ 

 ގޮތުަގއި ދެމިތިބޭނެއެވެ.

)އަެށއް( މެންބަރުން،  8މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ަވޒީރު ޢަްއޔަންކުާރ  )ށ(  

)ހަތަރު( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގުުނާވ  4މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނީ 

ނަޑއެޅޭ މުއްދަަތކަށެވެ.ގޮތެްއގެމަތިން،   ޢައްޔަްނކުރާިއރު، ކަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބު ކުރާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  )ނ(  

ޔުނިވަރސިީޓގެ އިދާރީ މަަސްއކަތުަގއި ނުވަތަ ިކޔަަވއިދިނުމުގައި ަބއިވެރިުނވާ ދަރިވަުރ 

 )ޭދއް( އަހަރުދުވަެހވެ. 2 މުގެ ދައުރަކީފިޔަވައި އެހެން މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަ

ޔުނިވަރސިީޓގެ އިދާރީ ަމސައްކަުތގަިއ ނުވަަތ ކިަޔަވއިދިނުމުގަިއ ބަިއވެރިނުާވ  )ރ(  

 )އެެކއް( އަހަރުދުވަެހވެ. 1ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުގެ ދައުރަކީ 

 

   ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި  21ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .11

މެންބަރުން 
 އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތް 

ވަނަ މާްއދާގައި ބުނެފަިއވާ ޔުިނވަރިސޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  20މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .21

ހޮވުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ އިްނތިޚާބާބެހޭ އުސޫލުތައް ަކނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރސިީޓެގ 

 މަޖިލީހުންނެވެ.

ާބއްވަން ޖެހުުމން އެ މަަސއްކަތްކުރުމަށް ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބެއް  )ށ(  

 އިލެކްޝަންސް އޮފިސަެރއް ަޢއްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.
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ނޑަައޅާ އު )ނ(   ލުަތކުެގ މަތިން އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްަތްއ ސޫޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުން ކަ

 ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިެލކްޝަްނސް އޮފިސަރެވެ.

 

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

މަޖިލީހުގެ ނޮމިނޭޝަން 
 ކޮމިޓީ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ިލސްޓު އެކުަލވާލާނީ، ޔުިނވަރސިޓީގެ  18މި ޤާނޫނުގެ  .22

ކޮމިޓީ އެކުލެިވެގންވާނީ އަންނަނިވި މެންބަރުންެގ މަޖިލީހުގެ ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ. އެ 

 މައްޗަށެެވ.

 ؛ޗާންސެލަރ (ހ)  

 ވައިސް ޗާންސެލަރ؛ )ށ(  

ނޑަައޅާ އުސޫެލއްގެ މަތިން ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުާރ  )ނ(    ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުން ކަ

 )ހައެއް( މެންބަރުން. 6

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން 
ނަން ލިސްޓު 
 އެކުލަވާލާނެގޮތް 

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

)ސޯޅަ( މީހުންގެ ނަން  16ހުށަހަޅާ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓުަގއި މަދުވެގެން 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ފަންނުެގ ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު އެކުލަވާލާއިުރ، އެކި  )ށ(  

 ނަންވާނެއެވެ.ހުނަރުތަކުގެ މީހުން ހިމަ

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓުގަިއ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުެގ  )ނ(  

 ތެރެއިން ފަރާތެއްގެ ނަން ހުށަހަޅައިގެންުނވާނެެއވެ.

 ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް  .1   

 ؛މުަވއްަޒފެއްޔުނިވަރސިީޓގެ ދާއިމީ   .2   

 ؛ޔުނިވަރސިީޓގެ ދަރިވަެރއް  .3   

 ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް.  .4   

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ 
ލިސްޓުން މެންބަރުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންާމވާ ަވޒީރަށް  .24

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ލިްސޓުަގއިވާ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ަވީޒރަށް  15ލިބޭތާ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1097 އަަދދު:  48 ވޮލިުއމް: 

 9 

އް( )އަށެ  8ފެންނަ ގޮތުަގއި ޔުިނވަރސިީޓގެ މަޞްލަޙަތު ކުިރއަުރވަން އެންމެ އެކަީށގެްނވާ 

 މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެވެ.

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު 
 ލިބިގެންވާ ފަރާތްތައް 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަުރންގެ ތެރެއިން ޔުިނވަރސިީޓގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު  )ހ( .25

 އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި ވޯޓު ެދޭވނީ ޑެޕިއުޓީ ަވއިސް ޗާންސެލަރުންނަށެވެ.

     ބޯޑުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުަގއިއެކަޑެިމކް  )ށ(  

 ވޯޓު ދެވޭނީ އެކަޑެމިކް ޯބޑުގެ މެންބަރުންނަށެވެ.

    ނުންގެ ތެރެއިން ޔުިނަވރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުަގިއ ޑީ )ނ(  

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

 އެންމެ އިސްވެރިންނަެށވެ.

ކިަޔވައިދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުަގިއ  )ރ(  

އިރު، ޔުިނވަރސިީޓގަިއ ވޯޓު ދެވޭނީ އެ އިންތިޚާބަކަްށ ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ނަންތައް ހުށަހެޅޭ

ކިަޔވައިދިނުމުގެ މަަސއްކަުތަގއި ފާއިތުވި އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ އަދި އިންތިޚާބުެގ 

   ކަންތައް ހިނގަމުންދާ ަވުގތުގަިއވެސް ކިަޔވައިދިނުމުެގ މަސައްކަުތގައި ދެމިތިބި 

 ދާއިމީ މުވަްއޒަފުންނަށެވެ.

ތެރެއިން ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހަށް އިދާރީ ބައިަގއި މަސައްކަްތކުރާ މީހުންގެ  )ބ(  

މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުަގިއ ވޯޓުެދވޭނީ ެއ އިންތިޚާަބކަށް ކެންޑިޭޑޓުންގެ ނަންަތްއ 

ހުށަހެޅޭއިރު، ޔުނިވަރސިީޓެގ އިދާރީ ބައިގެ މަސައްަކތުގައި ފާއިުތވި އަހަުރ 

ވެސް އިދާރީ ބަިއެގ ހޭދަކޮށްފައިވާ އަދި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ހިނގަމުންދާ ަވުގތުގައި 

 މަސައްކަުތގައި ދެމިތިބި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށެެވ.

އެލަމްނައިގެ ތެެރއިން ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުަގިއ  )ޅ(  

 ވޯޓުދެވޭނީ އެލަމްނައި އެސޯިސއޭޝަންގެ މެންބަރުންނަށެވެ.

  މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުުމގައި ދަރިވަރުންގެ ތެެރއިން ޔުިނވަރސިީޓގެ  )ކ(  
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ނަޑއަޅާ ދިގު          މުއްދަުތެގ  ވޯޓު ދެވޭނީ ޔުނިވަރިސޓީގެ މަޖިލީހުން ކަ

 ރީކޮށްަފއިވާ ދަިރވަރުންނަށެވެ.ޓަކޯސްތަުކގައި ރަޖިސް
 

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

 ވައިސް ޗާންސެލަރ؛  .1 (ށ) .22 

 

   ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1ގެ )( ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 9މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .28 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ވައިސް ޗާންސެލަރ އިސްިތޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޗާންސެލަރާިއ 

ސިޓީއަކުން ެއކަން ބަޔާންޮކށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ހުށަހަޅައި، އެ ސިީޓ 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުުމން އެ މީހަކު އެ މަޤާމުން ވަިކވީެއވެ

އަދި )ރ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފިއާވ ، (ނ))ށ(،  ވަނަ މާއްދާގެ 18މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ސިޓީއަކުން އެކަްނ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންެވއްޖެނަމަ 

ޗާންސެލަރަށް ލިބުމުން  ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީޔުނިވަރސިީޓގެ ާޗންސެލަރަށް ބަޔާންކޮށް 

 އެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ަވކިީވއެވެ.

 

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

ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާއެްއ ބޭްއވޭނީ އެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ  (ހ) .30 ބައްދަލުވުންތައް 

 ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަްށވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވުމުންނެވެ.

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

ވަގުތީގޮތުން ވައިސް 
އި ޑެޕިއުޓީ ޗާންސެލަރާ 

ގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު 
  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އަދާކުރުމަށް މީހުން 
 ޢައްޔަންކުރުން 

      އި ޑެިޕއުީޓ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ ވަގުީތގޮތުން ަވއިްސ ޗާންސެލަރާ (ހ) .31

ގެ މަޤާުމގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަާދކުރުމަށް މީހަކު ޢައްޔަްނކުރުމުެގ ޗާންސެލަރު ވައިްސ 

 .ބާރު ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެެއވެ

 ؛ގެ މަޤާމު ހުސްވުންވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ެޑޕިއުޓީ ަވއިސް ޗާންސެލަރު   .1  
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ގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެގެން ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ެޑޕިއުޓީ ަވއިސް ޗާންސެލަރު   .2   

  ހުރި މީހަކު ރަށުން ބޭރުގަިއވުން ނުވަތަ އެހެންވެްސ ސަބަބަކަށްޓަކަިއ 

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާުކރުމަށް އުޛުރުވެިރވުން.

 

ަވނަ މާއްދާއަކީ އެ މާއްާދގެ )ހ( ކަމުގަިއ ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް  38ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .17

   އަންނަނިވި ފަދައިން ައކުރެއް އިތުރުކުރުން.

އްޙަނުވުމުގެ ސަބަބުންނާިއ، ޞަރ ނުވަތަ ވަިއސް ާޗންސެލަރ ޢައްޔަންކުރުން ޗާންސެލަ (ށ) .38 

ކޮމިޓީއަކަށް ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް އިންތިޚާބުކުެރވިފަިއވާ މީހަުކ ހުރުމުންނާއި، ކޮމިީޓއެްއ 

އެްއކުރުން ގަާވއިދާ ޚިލާފުވުމުންނާއި، ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލިސް ނުވަތަ އެކަޑެމިްކ 

     ބަބުން ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކަްށ ހޮވަންޖެހޭ މެންބަރެއް ނުހޮވި އޮތުމުގެ ސަ

 ނުވަތަ ކޮމިޓީއަުކން ނިންމާ ނިންމުމެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެެއވެ. އެފަދަ މީހަކު

 

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

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

 މާލިއްޔާއިން، ކޮންމެ އަހަރަކު ޔުނިވަރސިީޓއަށް ދޫކުރަންވާެނއެވެ.

 

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

ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުން އަންނަނިވި ގޮތްގޮތުން ޔުނިަވރސިޓީއަށް ލިބޭ ފައިާސ،  (ބ) .41 

 ލެއްެގ މަތިން، ޚަރަދުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޔުނިަވރސިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. ސޫނިންމާ އު

 މި ފައިސާ ހޭދަކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ޔުިނވަރސިީޓގެ ބޭނުމަށެވެ.

   އެކި ގޮްތގޮތުން ދަރިވަރުްނނާއި މުވަްއޒަފުންގެ އަތުްނ ނެގޭ ފީއާިއ   .1   

 އަދި ؛ ފައިސާ

ޔުނިވަރސިީޓއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންާގ   .2   

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

ރިޕޯޓެއް، ކޮންމެ އަހަރެްއެގ ޔުނިވަރސިީޓގެ ޙަރަކާތްަތކުގެ މައްޗަށް ެއކުލަވާެލވޭ އަހަރީ  (ހ) .47 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

)ެއކެއް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށިއ،  1މަހުގެ  ލްއެޕްރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީަރްށ 

 ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލީހުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 

   ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.7އްދާގެ )ށ( ގެ )ވަަނ މާ 48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

   ގެ ޒިްނމާތަކާއި ބާރުތަްއ ޙާލަތްތަުކގައި ަވއިސް ޗާންސެލަރު  ޚާއްޞަ  .7 (ށ) .48 

ނަޑއެޅުން.  ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އުފުލައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްަތްއ ކަ

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

އަށް ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ޤާނޫނު) 11/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .50 އިންތިޤާލީ ކަންކަން 

 )ހަތެއް( 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން 2

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  11ވަނަ މާއްދާާއއި  10ދުވަހުގެ ތެޭރގައި މި ޤާނޫުނގެ 

       ފުރަތަމަ ޢައްޔަންކުރާ ޔުނިވަރސިީޓގެ ާޗންސެލަރާއި ޔުނިވަރސިީޓެގ 

 ވައިސް ޗާންސެލަރ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަްނވާނެއެވެ.

އަށް ( ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 11/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

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

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާާލ ފުރަތަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މެންބަރުން އަދި އިންތިާޚބުކުރަންޖެހޭ ، މަޖިލިސްއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް

 އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު އެ މަޖިލިސް އަލުން އެކުަލވާލަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިްސ  )ނ(  

އެކުަލވާލުމުގެ ކަްނކަްނ އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަެޖއްސުމުގެ މަަސއްކަްތކުރާނީ، 

 އްޔަންކުރާ ވަގުތީ ކޮިމޓީއަކުންނެެވ.ޔުނިވަރސިީޓގެ ޗާންސެލަރ ެއކަމަށް ޢަ
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ގެ އިތުރުން، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ކޮމިޓީ އެކުެލވިގެްނވާނީ، ޗާންސެލަރު )ރ(  

ީޓގެ މަޤާމުތައް ފުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންުކާރ ޔުނިވަރސި

 )ހަތަރެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަެށވެ. 4

       މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލިސް  )ބ(  

 އަލުން އެކުަލވާލުމާއެުކ، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ކޮމިޓީ އުވުީނއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް އަލުން އެކުލަވާެލވެންދެން،  )ޅ(  

ވަނަ  2އަށް ( އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓެގ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭެގ ) 11/2015

އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ުކރިން އޮތް ޔުިނވަރސިީޓެގ 

 މަޖިލިސް ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

 

   ބުކުރުން.މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުިޅެގން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަުކގެ ނަންބަރުތައް ތަރުތީ .23

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްާދެއއްގެ ބަަޔކަށް ޙަވާލާދީފަިއވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ  .24
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