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ޤާނޫނު ނަންބަރު: 19/2015

ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2011 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
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ދައުރުގެ ދެވަނަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ  ބުދަ ވި  8މަހުގެ  ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ  2015
 ޤާނޫނު)ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2011/3ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 13
 2015 ޖުލައި  9 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 92ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1 އަށް
މި ބިލު  ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ބުރާސްފަތު ހ) ވ1436ި ރަމަޟާން 22(

  ޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2015/19 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ( 2011/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1އަށް ) ޤާނޫނު 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( 2011/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން.  4ނުގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ.1
 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ 

  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނީ އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ބާރުތައް   .5

ުނވަތަ މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް  ބޭނުންކުރަންވާނީ، މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުން

ނޑު ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ނޑައަޅާ މައިގަ   ޒިންމާވާ ވަޒީރު ކަ
 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .2
 

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް 

  ލިބިގެންވާ ބާރުތައް 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ޤަުއމީ މަޖިލީހުން ނުވަތަ  މި ޤާނޫނާ (ހ)  .8

ނޑައަޅާ މައިގަނޑު  މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު ކަ

ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު 

  ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10ދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވި.3
 

  ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ، ތިރީގައި ބުނެފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށެވެ.  .10  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން 

  (ހަތަރެއް) މެންބަރުން؛ 4އްޔަތުން ހިމެނޭ ޙައިޘިމަޤާމުގެ  (ހ)    

)  5 ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާއަންނަނިވި ދާއިރާތަކުގެ  (ށ)     (ފަހެއް

  މެންބަރުން. އެއީ:

  ؛އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ދީނީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާ  (1)      

  ؛ވިޔަފާރި ނުވަތަ މާލީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ  (2)      

  ތަޢުލީމީ ދާއިރާ؛  (3)      

  ؛ޤާނޫނީ ދާއިރާ  (4)      

  ޞިއްޙީ ދާއިރާ؛  (5)      

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ޢިލްމީގޮތުން ފާހަގަކުރެޭވ   (6)      
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  ފަރާތެއް؛

ޔުނިވަރސިޓީ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން އެހީތެރިވެދީފައިވާ   (7)      

  ފަރާތެއް.

  (ހަތަރެއް) މެންބަރުން.  4އިންތިޚާބުކުރާ  (ނ)    
  

 (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .4
 

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން  (ށ)  .11   އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ

 .   ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން
 

 ނިކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، (ޅ) އު 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .5
 

  ކަމުގައިވުން.ސެއްދިވެއް (ޅ)  .11  
  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .6
 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަްއ   (ޅ)  .11  

ރާއި ލަޔާޤަތު އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ހުރި މީހަުކ އަދާކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ފެންވަ

  ކަމުގައިވުން؛

  ގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛އެއްސިޔާސީ ޕާޓީ (ކ)    

  އިފްލާސްކުރެވިަފއިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. (އ)    
  

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .7
 

އްޔަތުން ޙައިޘި މަޤާމުގެ 

  ހިމެނޭ މެންބަރުން 

 މެންބަރުން އަންނަނިވި  ޢައްޔަންކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙައިޘިއްޔަތުން މަޤާމުގެ  .12

  .ހިމެނޭނެއެވެ ކައުންސިލްގައި

  ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ؛ (ހ)    

  ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ؛ (ށ)    

)؛ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާން (ނ)       ސެލަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް

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

  

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .8
 

  ލަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންނެވެ.އަންނަނިވި މެންބަރުންނަކީ، ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސި  .13  އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން 
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  އެކަކު؛ ޓްއިްނޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ސެނެ  )1(    

  ފެކަލްޓީތަކާއި އެ ފެންވަރުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު؛ )2(    

  އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން (ލެކްޗަރަރުންގެ ތެރެއިން) އެކަކު؛ )3(    

  ޞިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކު.ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާ )4(    
  

 ވަނަ މާއްދާގެ ފެށުމުގައިވާ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .9
 

ވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޔުނި 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ލީމާބެހޭ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނީ މަތީ ތަޢު  .14

ނޑައަޅާ މައިގަނޑު  މަޖިލީހުން ނުވަތަ މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު ކަ

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލްޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސި ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

  އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
  

 މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .10
 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  10މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .19  

) އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ. 5 ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުން މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނީ    (ފަހެއް
 

މާއްދާގެ (ށ) ގެ  ގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، (ށ) އުނިކޮށް، އެ މާއްދާގެ (ނ) އެވަނަ މާއްދާގެ، ތިރީ  19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .11

 ގޮތުގައި ބަދަލުކުރުން.
 

(އަށެއް)  8މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރަކު ޢައްޔަންކުރާ  (ށ)  .19  

) އަހަރަށްވުރެ  4މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނީ  ،މެންބަރުން  (ހަތަރެއް

ނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށެވެ. ،ޢައްޔަންކުރާއިރު ،ގުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިންދި   ކަ
 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، .12
 

ކައުންސިލްގެ ނޮމިނޭޝަން 

  ކޮމިޓީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ ލިސްޓު އެކުލަވައިލާނީ ކައުންސިލްގެ 10މި ޤާނޫނުގެ   .20

  ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ. މި ކޮމިޓީ ހިމެނިގެންވަނީ އަންނަނިވި މީހުންގެ މައްޗަށެވެ.

  ާޗންސެލަރ.  (ހ)    

ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިްނ  (ށ)     ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުާރ  ،ކައުންސިލުން ކަ

) މެންބަރުން. 6   (ހައެއް

 

 އްދާ އުނިކުރުން.ވަނަ މާ  21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، .13
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ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން ނަން 

  ގޮތް ލިސްޓު އެކުލަވާލާނެ 

  (ސޯޅަ) މީހުންގެ ނަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 16ޮނމިނޭޝަން ލިސްޓުގައި މަދުވެގެން  (ހ)  .21

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަާޅ  10މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)    

އެކިފަންނުގެ  ،މިނޭޝަން ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާއިރުލިސްޓު ކައުންސިލްގެ ނޮ

  ހުނަރުތަކުގެ މީހުން ހިމެނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާ ލިސްޓުގައި ތިރީގައި މިބުނާ މީހެއްގެ ނަމެއް  (ނ)    

  ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް.  )1(      

  ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއް.  )2(      

  ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރެއް.  )3(      

  ޮނމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް.  )4(      

  

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، .14
 

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ 

ލިސްޓުން މެންބަރުން 

  ޢައްޔަންކުރުން 

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާބެޭހ  15ނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ލިސްޓު ލިބޭތާ ޮނމި  .22

ވަޒީރަށް ފެންނަ  ،ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރަކު ލިސްޓުގައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޞްލަޙަތު ކުރިއަރުވަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މެންބަރުން 

  ވާނެއެވެ.ޢައްޔަންކުރަން
  

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .15
 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ  10މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .26  އިސްތިޢުފާދިނުން 

އެކަން ބަޔާންކޮށް  ތެރެއިން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސިޓީއަކުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން އެ 

  މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  10މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)    

ޖެނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރަށް ފޮނުވާ މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއް

. އިސްތިޢުފާދިންކަމުގެ ލިޔުން ޔުނިވަ ސިޓީގެ ރލިޔުމަކުން އިސްތިޢުފާދެވިދާެނއެވެ

  ޗާންސެލަރަށް ލިބުމުން އެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.
 

މާއްދާގެ މިހާރު އޮތް (ނ) އެ މާއްދާގެ  އެ، ވަނަ މާއްދާގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، (ށ) އުނިކޮށް 31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .16

 (ށ) ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރުން.
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) އަހަރު ދުވަހެވެ. 5މީލާދީ  ،ޗާންސެލަރގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ  (ށ)  .31     (ފަހެއް
  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .17
 

ނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެަލރ ޢައްޔަންކޮށް، ވަކިކުރާނީ، ުޔ (ހ)  .32  ވައިސް ޗާންސެލަރ

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
  

ވަނަ މާއްދާގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، (ށ) އުނިކޮށް، މިހާރު އޮތް އެ މާއްދާގެ (ނ) އެ މާއްދާގެ  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .18

 (ށ) ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރުން.
 

ލަރގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ އެމީހަކު ވައިސް ޗާންސެލަރގެ މަޤާާމ ވައިސް ޗާންސެ (ށ)  .32  

) އަހަރު ދުވަހެވެ. 5މީލާދީ ، ޙަވާލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން   (ފަހެއް

  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 34ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .19
 

ވަގުތީގޮތުން ވައިސް 

ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ 

ންސެލަރގެ ވައިސް ޗާ 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އަދާކުރުމަށް މީހުން 

  ޢައްޔަންކުރުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތީގޮތުން ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް  (ހ)  .34

ކުރުމުގެ ބާރު ޢައްޔަން ޗާންސެލަރގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މީހަކު

. އަދި މި ގޮތަށް ވަގުތީ ގޮތުން މީހަކު ކައުންސިލަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

  ކުރުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރުހުން ހޯދަންވާނެއެވެ.ންޢައްޔަ

  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 34ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .20
 

ރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ (ހައެއް) މަސްދުވަހަށްވު 6ވަގުތީގޮތުން ޢައްޔަންކުރާ މީހަކު  (ށ)  .34  

  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
  

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ ނަންބަރު ) 7ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 42ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .21
 

ބާރުތައް ޑެޕިއުޓީ  ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ވައިސް ޗާންސެލަރގެ ޒިންމާތަކާއި  )7( (ށ)  .42  

) އުފުލައި،  ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް

ނޑައެޅުން.   ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ކަ
  

 ވަނަ މާއްދާގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، (ށ) އުނިކުރުން. 51ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .22
 

ކުރުން ޞައްޙަނުވުމުގެ ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޢައްޔަްނ (ށ)  .51  
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ސަބަބުންނާއި، ކޮމިޓީއަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ މީހަކު 

ހުރުމުންނާއި، ކޮމިޓީއެއް އެއްކުރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުންނާއި، ކައުންސިލް ނުވަތަ 

ަދ ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކަށް ހޮވަންޖެހޭ މެންބަރެއް ނުހޮވި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެފަ ޓްސެނެ

  ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ.ނުވަތަ މީހަކު 
  

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 58ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .23
 

ކައުންސިލް އަލުން 

  އެކުލަވާލުން 

ވަނަ  1 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 2011/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   .59

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން  (ހަތެއް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް ޢައްޔަންކޮށް އަދި  10މި ޤާނޫނުގެ 

ލުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލް އަ

  އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.
  

 ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން. 59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24
 

" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމާގުޅޭ އެންމެހައި      "މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް

ނޑައަޅައި ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫ ރިއްޔާ އުފައްދާ ސިޔާސަތުތައް ކަ

  މަޖިލީހަށެވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން. 59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .25
 

" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ      "މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު

ރެއްގައި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއިޒުތަޢުލީމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީ

  ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.
 

މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ ނުވަތަ އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު .26

 ތަރުތީބުކުރުން.
 

ޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަ.27

 އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.
 

  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  

________________________  


