ގނޭ ގޮތާއި ކެމްޕަސް
ރާއްޖެތެރޭ ކެމްޕަސްތައް ހިން ާ

ރން ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު
މެނޭޖަ ު

ތައާރަފު
 2013ވަނަ އަހަރާ ހަމަ އަށް ކެމްޕަސްތައ ް ހިންގަނީ ކެމްޕަސް މެނޭޖަ ރު ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ މީހެއްގެ

އދާރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުރާ
ަށންނެވެ .ކެމް ޕަސް މެނޭޖަރަކީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ނޫނެވެ .ހަވާލު ކުރެވޭ ި
ބެލުމުގެ ދށު

ތކުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ އަދަދު ގި ނަވުމާއި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން
ފަންނީ މުވައްޒަފެކެވެ .ކެ މްޕަސް ަ

ުނ ،ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްގެ
ުނގެ ބައިވެރިވން
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުން ޢައް ޔަނު ކުރެވޭ ގޮތ ާއި ،ކެމްޕަސް މެނޭޖްމަންޓް ގައި މުވައްޒަފން

ން ހުންނަ މީހާއަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ފެކަލްޓީ
މަތީން ހަމަޖައްސަން ޖެހެ އެވެ .ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގައި ހިންގަނ
އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް އޮ ވެއެވެ .އަދި ހިންގަން ހުންނަ މީހާއަކީ ވަކި މުއްދަތަކަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މީހަކަށްވާތީ

ތތައް
ސތަކުގެ ހަރަކާ ް
ޓެނުއަރޝިޕްއެއްވެސް ދެ ވެއެވެ .ކެމްޕަސްތައް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ގޮތުން މިހާރު ބައެއް ކެމްޕަ ް

ބައެއް ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރަ ްށވުރެ ފުޅަލެވެ .އެހެންކަމުން ،ހިންގުމުގެ އި ދާރީ އައު އޮނިގަަނޑަކަށްވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.
މިކަރުދާހުގައި ހިމެނެނީ  20144ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކެމްޕަސް ހި ންގުމުގައި އަމަލު ކުރެވޭނޭ އުސޫލުތަކެވެ.

/ސންޓަރުތަކާ އި ކެމްޕަސް އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން
ފެކަލްޓީ ސެ
ީ/ސންޓަރަކަށް ނިސްބަތްވާ ކޯސްތަކެވެ.
ނ ކެމްޕަސްތަކުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަކީ ކޮންމެ ވެސް ފެކަލްޓ ސެ
 .1ރާއްޖެތެރޭގައި ހުން ަ
 .2ކޯހެއް ހިންގުމަށް ބޭ ނުންވާ ޚާއްޞަ އިކުއިޕްމަންޓްއާއި ތަކެއްޗަކީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރަށް ނިސްބަތްވާ ތަކެއްޗެވެ .މިތަކެތި
ހިމެނޭނީ ފެކަލްޓީ/ސެ ންޓަރުގެ އިންވެންޓްރީގައެވެ .ތަކެތި ހޯދައި ދޫކޮށްލުމަކީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ..
ސްއަށް
ަންޓްއަކީ ކެމްޕަސ
ާއ އެހެނިހެން އާއްމު ފަރުނީޗަރާއި އިކުއިޕްމނ
ނަ އާއްމު ތަކެއ ްޗާއި ބިނާތަކއި
ަސތަކުގައި ހު ންނ
 .3ކެމްޕސް
ށލުމަކީ ކެމްޕަސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ނިސްބަތް ތަކެއްޗާއި ތަންތަނެވެ .މި މުދާ މަރާމާތު ކުރުމާއި ދޫކޮ ް

ަސތަކުގައި މަ ސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ކެމްޕސ
 .4ކެމްޕސް
ަސްއަށް ނިސްބަތްވާ

ސެންޓަރަކަށެވެ .އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކެމްޕަސް
މުވައްޒަފުންނެވެ .އެ ެކޑެމިކް މުވައްޒަފުން ނިސްބަތްވާނީ ފެކަލްޓީ/ސ

ތތައް ބަލަހައްޓާނީ މަރުކަޒީ އިދާރާ އިންނެވެ.
މެނޭޖަރު ކަމަށް ޢައް ޔަނު ކުރެވުމުން އޭނާގެ އިދާރީ މަސްއޫލިއްޔަ ު
ސެންޓަރުންނެވެ
ާނ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ފެކަލްޓީ/ސ
ނ
އެކެޑެމިކް މަސައްކަތް ތައް ބަލަހައްޓ ީ
ވ.

ބއިންނެވެ .ކެމްޕަސްގެ
ޢތްކޮށް އިދާރީ ަ
ރމްތަކަށް ރިޔާ ަ
ަސ ގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާނީ ކެމްޕަސްތަކުގައި ހިންގާ ޕްރޮގް ާ
 .5ކެމްޕސް
ވ.
އެކެޑެމިކް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ޚަރަދުތައް ހިމަނާނީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ގެ ބަޖެޓްގައެވެ

1

ކެމްޕަސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ
ކެމްޕަސްގެ ހަރަކާތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ކެމްޕަސްއެއްގައިވެސް ކެމްޕަސް މެނޭޖްމަންޓް
ކޮމިޓީއެއް އޮންނާނެއެވެ .މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 .1ތަޢުލީމީ އަދި އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭ ކަންކަމަށް ކެމްޕަސް މެނޭޖަރަށް ލަފާ ދިނުމާއިއެކު އެހީތެރެިވުން.
ޤކޮށް ފުޅާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކެމްޕަސް މެނޭޖަރަށް ލަފާދިނުމާއިއެކު އެހީތެރިވުން.
 .2ކޯސްތައް ކުރިއަރުވާ ،ތަރައް ީ
 .3ޓައިމްޓޭބަލްއާއި ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުމުގައި ލަފާ ދިނުމާއެކު އެހީތެރިވުން.
ސނެޓް ގެ ގަވާއިދުތަކާއި ތައާރަޟުނުވާ ގޮތަށް ،ކެމްޕަސްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ
 .4ކައުންސިލް އާއި އެކެޑެމިކް ެ
ކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން.
 .5ބަޖެޓް ރޭވުމަށާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމާއިއެކު ޚަރަދު ކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބެލުން.
 .6ކެމްޕަސް ހުންނަ ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ މެދު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުން.
 .7މުދައްރިސުންގެ މަސައްކަތާ ،ތަޢުލީމީ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި ދަރިވަރުންގެ
ސުލޫކާއި އިމްތިހާނުތަކާއި ބެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ވިސްނައި ގޮތްތައް ނިންމުން.
 .8ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުން.
 .9ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ފައިސާގެ އެހީތަކާއި އިނާމުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ތަމްރީނުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުން.
 .10ކެމްޕަސްގެ ބޭނުންތެރިކަން އާއްމުންނަށް ބޮޑު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާ
ކުރުން.
ގ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމާ
 .11ކައުންސިލުންނާއި އެކެޑެމިކް ސެނެޓުންނާއި އެހެނިހެން ކައުންސިލް ެ
ބެހޭގޮތުން ގޮތްތައް ނިންމުން.

 .12ކެމްޕަސް ހިންގުމުގައި ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި އެއާމެދު ގޮތްތައް ނިންމުން.
 .13ކެމްޕަސްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މާރކެޓް ކުރުމަށް ލަފާދިނުން.

ކެމްޕަސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
ކެމްޕަސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ:
 .1ކެމްޕަސް މެނޭޖަރ
 .2ކެމްޕަސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އެއް އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ
މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކުރާ ދެ މެންބަރުން.

 .3ކެމްޕަސްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އެއް އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ އެމުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކުރާ ދެ
މެންބަރުން.
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މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ދައުރު
މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ ދެ ދިރާސީ އަހަރެވެ.

ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުން
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރަކީ ރާއްޖެތެރޭގައި ހުންނަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޮޑު ކެމްޕަހެއްގައި އިދާރީބައެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށް
ހުންނަ އެންމެ އިސް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަށް ކިޔާ ނަމަކެވެ .އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވެނީ ތިން
އަހަރު ދުވަހަށެވެ .ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކަކީ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލު ކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތު
ތަކަކަށްވާތީ މި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ޓެނުއަރޝިޕް އެއް ދެވޭނެއެވެ .ޓެނުއަރޝިޕްގެ މިންވަރު
ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކެމްޕަސްއަށް ނިސްބަތްވާ ފުލްޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުންނެވެ .ފުލްޓައިމް
އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުން ހިސާބު ކުރާނީ ފާއިތުވީ މީލާދީ ދިރާސީ އަހަރުގައި ކެމްޕަސްއަށް ނިސްބަތްވެ ރަޖިސްޓްރީވި
ދަރިވަރުން ކިޔެވި ޖުމްލަ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް  120އިން ގެއްލައިގެންނެވެ .ޓެނުއަރޝިޕް އެކުލަވާލައިފައިވަނީ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމުގައި އިތުރު ވަގުތު އުޅޭނެކަމަށް ބަލައި ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިމަނައިގެންނެވެ.
)ހ( ފު ް
ލޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުން  300ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ މަދު ނަމަ މަހަކު 5000/-ރ.
)ށ( ފުލްޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުން  301ދަރިވަރުން ފެށިގެން  499ދަރިވަރުންނާ ހަމައަށް މަހަކު 6000/-ރ.
)ނ( ފުލްޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުން  499ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ ނަމަ މަހަކު 7000/-ރ.
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުންނަށް ޓެނުއަރޝިޕް އާއި ފޯނު އެލަވަންސް ޗުއްޓީގައިވެސް ދެވޭނެއެވެ .ކެމްޕަސް މެނޭޖަރަށް
ހަމަޖައްސަނީ ކޮންމެވެސް ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރަކަށް ނިސްބަތްވާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކަށްވާތީ ،ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އޭނާ
ނިސްބަތްވާ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ކެމްޕަސް މެނޭޖަރެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް އުނިނުވާގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރަން ޖެހެއެވެ.
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މުއްދަތު ނިމެންދެން ،ޔުނިވަރސިޓީގެ
ސއްކަތެއް ،ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
ވަޒީފާ އަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ،އާމްދަނީ ލިބޭ އެހެން މަ ަ
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ހ( ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމުގެ ޒިންމާތައް
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު ފަސް ކަމެކެވެ .އެއީ އެކަޑެމިކް ލީޑަރަކަށް
ވުމާއި ތިމާގެ ކެމްޕަސް އެހެން ތަންތަނަށް ތަމްސީލު ކުރުމާއި ކެމްޕަސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ލީޑަރޝިޕް
3

ތަމްސީލު ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންނާއި ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް މެނޭޖް ކުރުމާއި ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީ
ތަމްސީލު ކުރުމެވެ .މިފަސް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާއިރު ސަމާލުވާން ޖެހޭ ހަތަރު ނުކުތާއެއް
ވެއެވެ .ތިރީގައި މި ތަފްޞީލު ކުރަނީ މި ހަތަރު ކަމެވެ.
ލީޑަރޝިޕްއާއިއިދާރީ ހިންގުން
 .1ކެމްޕަސްގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެތަނުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލް ކުރެވޭގޮތަށް ރޭވުން.
 .2އެކްސަލަންސް އާއި އެފިސިއަންސީ )ފުރިހަމަކަމާއި ނަތީޖާ ނެރެވޭ( މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް ކެމްޕަސްގައި
ޤާއިމްކުރުން

 .3ތަން ހިންގުމަށާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުމާއި )އިންސްޕަޔަރިންގ ލީޑަރޝިޕް އެއް
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި( އެކިކަންކަމާ ގުޅިގެން ޖަލްސާތައް ބާއްވާ ކަންކަމާމެދު ގޮތްތައް ނިންމުން.

 .4މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމާއި ގަވާއިދުތަކަށާއި ވާޖިބުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ކަލްޗަރެއް ތަނުގައި
އަށަގެންނެވުން.

 .5ކެމްޕަސްގެ ދުވަހީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފަސޭހަ އަދި ފުރިހަމަ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ހަމަޖެއްސުން.
 .6އެކިކަންކަމާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާއި މަރުކަޒީ އިދާރާއާއި އެހެނިހެން ޔުނިވަރސިޓީިގެ
މަރުކަޒުތަކުން އެދޭ ރިޕޯޓްތައް ވަޤުތަށް ތައްޔާރު ކުރުން.

 .7ކެމްޕަސްގެ ޢިމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި މަރާމާތާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގުމުގައި ވާނުވާބެލުން.
 .8ކެމްޕަސްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި އެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވުން.
 .9ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމުގައި ކެމްޕަސްގެ ރޯލު އަދާކުރުން.
 .10ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުން.

މުޢާމަލާތްތަކިގުޅުންތައް
 .1ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ރެކްރޫޓްގެ ކުރުމުގައި އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރި ވުމާއި ތަނުގައި އުޅޭ ދަރިވަރުން ކޯސްތަކުގައި
ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވުމާއި އެމީހުންނަށް ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި އަޅާލުން ދިނުން.

 .2ދަރިވަރުންނަށް ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ތަޖުރިބާ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް

ނގެ ޤަދަރާއި ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެހެން ކެމްޕަސްތަކާއި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު
ހޯދުމަށާއި ތަ ު
ތަކާއި ސަރުކާރާއި ޤައުމުގެ މުހިންމު މުއައްސަސާތަކާ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުން.

އކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހިކޮށްދެވިދާނެ ފަރާތްތަކާ ގާތް ޕްރޮފެސަނަލް ގުޅުމެއް އުފެއްދުން.
 .3ކެމްޕަސްގެ މަސަ ް
މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރަޙައްދީ އޮފީސްތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި

މަދަރުސާތަކާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވެރިންނާއި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ގެ
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ވެރިންނާއި އެހެން ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ތަކާއި މަރުކަޒީ އިދާރާގެ އެކި ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ކެމްޕަހާއި ގުޅުން ހުންނަ މިނިސްޓްރީ ތަކާއި ކުންފުނި ތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދީ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

 .4ތަނަށް މަސައްކަތަށް މޮޅު މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން ހޯދުމަށާއި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކަންތައްތައް އޯވަރސީ
ކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 .5ކެމްޕަސްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރަނގަޅު ސިފަތައް ފާހަގަކޮށް ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި އޮޕިނިއަން
މޭކާރސް އަށް ހާމަކޮށް މާކެޓްކޮށް ،ޕަބްލިސައިޒް ކުރުން.

 .6ބޭރުގެ އޭޖެންސީތަކާއި އޮފީސް ތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ކެމްޕަސް ތަމްސީލު ކުރުން.

ނނާއިވަސީލަތްތައް
މުވައްޒަފު ް
 .1ތަނުގެ މުވައްޒަފުންލެއްވުމަށާއި ،މަޤާމުގައި ބައިތިއްބުމަށާއި ފެންވަރު ބެލުމަށާއި ކުރިއެރުވުމަށާއި ތަނުގެ މިޝަން އަށް
އެއްބާރުލުން ނުދޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށާއި އުޖޫރަތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ މަތީ ލެވެލް އިން މަސައްކަތްތައް

ފެށުމާއި ހިންގުމާއި ،ރެކަމެންޑޭޝަންތައް ތައްޔާރު ކުރުން.

 .2ތަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފުރުޞަތުތައް އުފައްދާ،
ހޯދާ ފޯރުކޮށްދިނުން.

 .3ތަނުގެ ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓަރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ޢިމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް )ކިލާސްރޫމްތަކާއި އެހެނިހެން ޖާގަތައް(
ހދާ
މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައި އެތަންތަނުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ކުރުން .އަދި އައު ޖާގަތައް ޕްލޭންކޮށް ޯ

ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިވުން.

 .4ކެމްޕަސްގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައްޔާއި ބަޖެޓަށް ވާނުވާ ބެލުމުގައްޔާއި ތަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް
ބަޖެޓް އިން ކުރެވޭ ޚަރަދު ކޮންޓްރޯލް ތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުން.

 .5ތަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާގޮތަށް އައި.ޓީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .6އެކި ގޮތްގޮތުން ކެމްޕަސްއަށް ފައިސާއާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދޭނޭ މަގުތައް ހޯދުން.
 .7ދަރިވަރުން ބޭތިއްބުމަށް ހިފާ ގެތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެ ެ
ގތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީިގެ ދަނާލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް
ހަމަ ޖެހޭ އުޞޫލަކުން ތަނުގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ޙައްލު ކުރުން.

ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް
 .1އައު އެކަޑެިމކް ޕްރޮގްރާމް ތައް ފެށުމަށާއި އައުކުރުމަށާއި ބަދަލު ކުރުމަށާއި އުވާލުމަށް ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ތަކާއި
އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދު ދިނުން.

 .2ކޯސްތައް އިސްތިހާރު ކުރުމަށާއި ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒުތަކާއި ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ
ޚިދުމަތްދޭ ބަޔާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

 .3ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުން.
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 .4ކެމްޕަހުން ދަރިވަރުންނަށްދޭ އެކަޑެމިކް އެހީ އާބެހޭ ޕްރޮގްރާމް ،ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯޓް އާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކޮށް،
ހިންގާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުން.

 .5އެކި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މާއްދާތައް ކިޔަވާދޭނޭ މުދައްރިސުން ހޯދުމުގައި އެހީވުމާއި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި އިމްތިހާނުތައް ހިންގުމަށް އެހީވުން.

 .6ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަންތަނުގައި ،އެ ރެކޯޑުތައް ހުރީ ހަމައަށްތޯއާއި
ތެދަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

 .7ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އައު ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތައް ހުށަހަޅައި ،ފާސްކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިސް
ރޯލެއް އަދާކުރުން.

)ށ( މަޤާމުގެ ޝަރުޠު
ތަޢުލީމީ ސިފަތައް
 .1ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސޭނީ ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5
ގެފެންވަރުގެ ފާހެއް އޮންނަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކަށެވެ .މި މީހާ ވާންޖެހޭނީ މަދުވެގެން އެއް
އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށެވެ.
ކާމިޔާބު ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުއެއްގެ އެހެނިހެން ސިފަތައް
 .1ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެ ޤަވާޢިދުތަކަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި ޕޮލިސީ ތަކާއި ހާޒިރީ ފަދަ އެންމެހާ އުޞޫލުތަކަށް
އިޙްތިރާމް ކުރުމުގައި ނަމޫނާ މީހަކަށް ވުން.
 .2ހަރުދަނާ ލެކްޗަރަރއިންނާއި އެހެން މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައާއި ތަނުގެ ނަތީޖާ ދަށްވާގޮަތަށް އުޅޭ މުވައްޒަފުން
ވަކިކުރުމުގައި މުރާލި ކަމާއެކު ދޫނުދީ މަސައްކަތް ކުރުން.
 .3ކެމްޕަސްގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަގަހަތަކަށް ވަދެ ކިލާސްތަކަށް ގޮސްެ ވަކި
ފަރުދުންނާ ވާހަކަ ދައްކާ ތަނުގެ ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް ފޯކަސް ކުރުމަށް އަބަދު މަސައްކަތް ކުރުން.
 .4ތަނަށް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގައި ކުރެވިދާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ގަޔާވެގެން ކުރުން.
 .5ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކުން ކިޔަވާދިނުމާއި މުދައްރިސުން ރައްކާތެރިކޮށް ތަނުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުތައް
ލެއްބުން.
 .6ގިނަ ވަގުތު ފޫހިވުމެއް ނެތި ކެމްޕަސްގެ މަސައްކަތުގައި މަޝްޣޫލުވެ އުޅުން.
 .7އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށާއި ލެކްޗަރަރ އިންނަށް ހިތްވަރުދީ ޢަމަލީ ގޮތެއްގައި އެކި ކިޔަވައިދިނުމާއި އެހެނިހެން
ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުން.
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 .8އިންސްޓްރަކްޝަނަލްއަދި މެނޭޖްމަންޓް ލީޑަރޝިޕް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަދާ ކުރުން .މިގޮތުން ތަނުގެ މިޝަން
އާއި އަމާޒަށް މަސައްކަތް ތައް ފޯކަސް ކުރުމާއި ތަޢުލީމީ ޕްރޮފެޝަނަލް މާހައުލެއް ތަނުގައި ޤާއިމް ކުރުމާއި
އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ އަޅާލުމުގެ ރޫހެއް އަށަގެންނެވުން.

)ނ( ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރާނޭ އުޞޫލު
 .1ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމަށް މީހަކު ހޯދާނީ ކެމްޕަސް ގައި އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލުމަށް އެދި އިޢުލާނު
ކުރުމަށް ފަހު ،ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިޔޫ ކޮށްގެންނެވެ.

 .2ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރާނީ ކެމްޕަސްއަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ދެ
ނސެލަރ ޢައްޔަނުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދެ
އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ދެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި ވައިސް ޗާ ް

މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިޔޫ
ކުރުމަށްފަހު ،މި ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ މީހަކު ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސާނީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އެވެ.

 .3މީހަކު ހޮވުމުގައި ބަލާނީ އެމީހެއްގެ ކަމާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި މިންވަރަށެވެ.

)ރ( ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމުން ވަކިކުރުން
ޔުނިވަރސިޓީގެއުސޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވުމާއި މަޤާމުގެ ޙުރުމަތް ގެއްލޭފަދަ
ކަމެއްކުރުމުން ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުކަމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު ،އޭނާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އޭނާ އެމަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ
ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ފަދަ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .މިކޮމިޓީއަށް ވަކިކުރުމަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު
ޤުދުރަތީ އަދާލަތުގެ ފުރުޞަތު ކެމްޕަސް މެނޭޖަރއަށް ދިނުމަށްފަހު ،ހާޒިރު ވި މެންބަރުންގެ ސިއްރުވޯޓަކުން
ނނަށް ވަކިކުރުމަށް ފެންނަ ނަމައެވެ.
ތިންބައިކުޅަދެބައި މެންބަރު ް

މި އުޞޫލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ  30ސެޕްޓެމްބަރ  2013ގައި ބޭއްވުނު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ  111ވަނަ
ޖަލްސާއިންނެވެ.
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