
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv
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ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2015

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

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ބުރާސްފަތި   2015 ޖުލައި   9  -  1436 ރަމަޟާން   22 ތާރީޚު:      217 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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ދައުރުގެ ދެވަނަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ  ހޯމަ ވި  6މަހުގެ  ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ  2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ( 2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި  11

 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 92އަސާސީގެ ޤާނޫނު "ލުބި ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1 އަށް  ޤާނޫނު)
 ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ބުރާސްފަތި ހ) ވ1436ި ރަމަޟާން 22( 2015 ޖުލައި 9

  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ

  



ވޮލިއުމް: 44     އަދަދު: 217                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                         217 އަދަދު:   44 ލިއުމް: ވޮ

3

 2015/18 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

  އަށް  ޤާނޫނު)އިސްލީާމ ޔުނިވަރސިޓީެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 5201/11ނަންބަރު ޤާނޫުނ 

  ޤާނޫނު  ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

  .ޤާނޫނު) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2015/11ބަރު ންޤާނޫނު ނަ 

  އިޞްލާޙުކުރުން.އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާގެ (ހ) ވަނަ  32ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ.1

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ 
ނުވަތަ އިންތިޤާލީ 

  މަޖިލިސް 

 ވެގެންދާނީ މަޖިލިސް ކުއްލިއްޔާގެ އޮތް ކުއްލިއްޔާގައި ފެށުމުން، ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް  މި  )ހ(  .32
  .މަޖިލީހަށެވެ އިންތިޤާލީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

  .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް  އަންނަނިވި ގެ (ރ) ވަނަ މާއްދާ 32ގެ ދިޔަ ޤާނޫނުބުނެވި.2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ މަޤާމުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހުްނ   )ރ(  .32  
މަޤާމުތަކަށް  ގެޢައްޔަންކުރަންދެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން

ގެ ރުހުމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ މަޖިލީހު ގެ އިންތިޤާލީހަމަޖައްސާނީ ޔުނިވަރސިޓީ މީހުން
  ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ.

 އަންނަނިވި  އެއީ އެ މާއްދާގެ (ހ) ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާ 33 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ.3
  .އަކުރެއް އިތުރުކުރުންގޮތަށް 

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،   )ށ(  .33  
ގުޅިގެން މަޤާމު ގެއްލޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގައި ހުރި ހުސް މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން 

  މަޤާމެއް އެ މުވައްޒަފަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .4

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
  ފެށުން 

 ދިވެހި ،ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތައް ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް މި  .49
  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ އްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަޤާނޫނުގެ ވަކި މާ ބުނެވިދިޔަ  .5
  އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި.6
  ފެށިގެންނެވެ.
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