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ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ

އުޞޫލު

ތައާރަފު
 2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކެމްޕަސްތައް ހިންގަނީ ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރަކީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ނޫނެވެ .މިއީ ކޮންޓްރެކްޓް ގެ އުސޫލުން

އިދާރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ހަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފެކެވެ.

ކެމްޕަސްތަކުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ އަދަދު ގިނަވުމާއި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ގޮތާއި،
ކެމްޕަސް މެނޭޖްމަންޓް ގައި މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން ،ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްގެ މަތިން ހަމަޖައްސަން ޖެހިފައި ވެއެވެ.
ކެމްޕަސްތައް ހިންގަން ހުންނަ މީހާއަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ކެމްޕަސް މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައެވެ .އަދި ހިންގަން ހުންނަ މީހާއަކީ ވަކި
މުއްދަތަކަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މީހަކަށްވާތީ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް އެއް ނުވަތަ ޓެނުއަރޝިޕް އެއްވެސް ދެވެއެވެ .ކެމްޕަސްތައް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ
ގޮތުން ބައެއް ކެމްޕަސްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ބައެއް ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރަށްވުރެ ފުޅާވެގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ .އެއީ ކެމްޕަސްއެއްގައި ހުރިހާ
ފެކަލްޓީ  /ސެންޓަރ  /ސްކޫލްތަކުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާތީއެވެ .މި އިޞްލާޙް ކުރެވޭކަރުދާހުގައި ހިމެނެނީ  2020ވަނަ އަހަރުން
ފެށިގެން ކެމްޕަސް ހިންގުމުގައި އަމަލު ކުރެވޭނޭ އުސޫލުތަކެވެ.

ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކާއި ކެމްޕަސް އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން
 .1އަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ކެމްޕަސްތަކުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަކީ ކޮންމެވެސް ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރަކަށް ނިސްބަތްވާ ކޯސްތަކެވެ.
 .2ކޯހެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އިކުއިޕްމަންޓްއާއި ތަކެއްޗަކީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރަށް ނިސްބަތްވާ ތަކެއްޗެވެ .މިތަކެތި ހިމެނޭނީ
ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ އިންވެންޓްރީގައެވެ .ތަކެތި ހޯދައި ދޫކޮށްލުމަކީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .3ކެމްޕަސްތަކުގައި ހުންނަ އާއްމު ތަކެއްޗާއި ބިނާތަކާއި އެހެނިހެން އާއްމު ފަރުނީޗަރާއި އިކުއިޕްމަންޓްއަކީ ކެމްޕަސްއަށް ނިސްބަތް ތަކެއްޗާއި
ތަންތަނެވެ .މި މުދާ މަރާމާތު ކުރުމާއި ދޫކޮށްލުމަކީ ކެމްޕަސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
 .4ކެމްޕަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ކެމްޕަސްއަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންނެވެ .އެކެޑެމިކް
މުވައްޒަފުން ނިސްބަތްވާނީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ  /ސްކޫލަކަށެވެ.
 .5ކެމްޕަސް ގެ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލާނީ ކެމްޕަސްތަކުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި ކެމްޕަސްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކެމްޕަސްގެ ލަފަޔާއި
މަޝްވަރާގެ މަތިން އިދާރީ މަރުކަޒުންނެވެ .ކެމްޕަސްގެ އެކެޑެމިކް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ހިމަނާނީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ގެ ބަޖެޓްގައެވެ.

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 ކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ކެމްޕަސް މެނޭޖަރަށް ލަފާ ދިނުމާއެކު އެހީތެރިވުން.

1

 .2ކޯސްތައް ކުރިއަރުވާ ،ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކެމްޕަސް މެނޭޖަރަށް ލަފާދިނުމާއެކު އެހީތެރިވުން.
 .3ޓައިމްޓޭބަލްއާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުމުގައި ލަފާ ދިނުމާއެކު އެހީތެރިވުން.
 .4ކައުންސިލް އާއި އެކެޑެމިކް ސެނެޓް ގެ ގަވާއިދުތަކާ ތައާރަޒު ނުވާ ގޮތަށް ،ކެމްޕަސްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ
ގަވާއިދުތައް ހެދުން.
 .5ބަޖެޓް ރޭވުމަށާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމާއެކު 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 އިމްތިހާނުތަކާ
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.
 .11ކައުންސިލުންނާއި އެކެޑެމިކް ސެނެޓުންނާއި އެހެނިހެން ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތްތައް
ނިންމުން.
 .12ކެމްޕަސް ހިންގުމުގައި ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި އެއާމެދު ގޮތްތައް ނިންމުން.
 .13ކެމްޕަސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯރމަންސް ރިވިއުކުރުމާއި މަސައްކަތުގެ އެފިޝަންސީ މަތިކުރުމަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދިނުން.
 .14ތަނުގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭކަންކަން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ލަފައާއި އިރުޝާދުދިނުން.
 .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.

މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ދައުރު
މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ ) 2ދޭއް( ދިރާސީ އަހަރެވެ.
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ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުން
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރަކީ ރާއްޖެތެރޭގައި ހުންނަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޮޑު ކެމްޕަހެއްގައި އިދާރީބައެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށް ހުންނަ އެންމެ އިސް
މުވައްޒަފަށް ކިޔާ ނަމަކެވެ .މުވައްޒަފަކާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވެނީ  3އަހަރު ދުވަހަށެވެ .ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމުގެ މަޤާމަކީ ދާއިމީ މަޤާމެއް
ނޫންކަމުން މި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މުއްދަތުގައި ޓެނުއަރޝިޕް އެއް ދެވޭނެއެވެ .މިމަޤާމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް
މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ޢާއްމުންނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.

މުސާރަ:
 .1ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުގެ މުސާރައަކީ މުވައްޒަފު ނިސްބަތް ގިންތިއަކުން ތަފާތުވާ މުސާރައެކެވެ .ކެމްޕަސްގެ އިދާރީ އަދި އެކެޑެމިކް
މުވައްޒަފަކު ކުރިމަތިލައި ހޮވިއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭނީ އޭނާއަށް ހޮވުނު އިރުވެސް ލިބެމުންދާ މުސާރައެވެ .ޔުނިވަރސިޓީއަށް
ނިސްބަތްނުވާ ބޭރު ފަރާތަކުން މި މަޤާމާކުރިމަތިލައި ހޮވިއްޖެނަމަ ،މުސާރައެއްގެގޮތުގައި ދެ ވޭނީ ޑިރެކްޓަރ ގެ މުސާރައެވެ.

ޑިރެކްޓަރއެއްގެ މުސާރައިގައި ހިމެނެނީ  12،687.50ބޭސިކް ސެލަރީ އަދި ސާރވިސް އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި 5،437.50
އަދި ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސެވެ .ޖުމުލަ  23124/50އެވެ.

ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް:
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( ފުލްޓައިމް 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 .ފޯނު އެލެވަންސްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަހަކު
 500ރުފިޔާއެވެ.
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މުއްދަތު ނިމެންދެން ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ
އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ހ( ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމުގެ ޒިންމާތައް
ކެމްޕަސް މެނޭޖަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު ފަސް ކަމެކެވެ .އެއީ ލީޑަރަކަށް ވުމާއި ތިމާގެ ކެމްޕަސް އެހެން
ތަންތަނަށް ތަމްސީލު ކުރުމާއި ކެމްޕަސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ލީޑަރޝިޕް ތަމްސީލު ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންނާއި ފައިސާއާއި
އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް މެނޭޖް ކުރުމާއި ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލު ކުރުމެވެ.
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މިފަސް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާއިރު ސަމާލުވާން ޖެހޭ ހަތަރު ނުކުތާއެއް ވެއެވެ .ތިރީގައި މި ތަފްޞީލު ކުރަނީ މި
ހަތަރު ކަމެވެ.

ލީޑަރޝިޕްއާއި އިދާރީ ހިންގުން

 .1ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއާއި އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ،އެކަންކަން ތަންފީޒް ކުރުމުގައި
އެހީތެރިކަން ދިނުން.
 .2ކެމްޕަސްގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެތަނުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލް ކުރެވޭގޮތަށް ރޭވުން.
 .3އެކްސަލަންސް އާއި އެފިސިއަންސީ )ފުރިހަމަކަމާއި ނަތީޖާ ނެރެވޭ( މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް ކެމްޕަސްގައި ޤާއިމްކުރުން.
 .4ތަން ހިންގުމަށާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުމާއި )އިންސްޕަޔަރިންގ ލީޑަރޝިޕް އެއް
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި( އެކިކަންކަމާ ގުޅިގެން ޖަލްސާތައް ބާއްވާ ކަންކަމާމެދު ގޮތްތައް ނިންމުން.
 .5މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމާއި ގަވާއިދުތަކަށާއި ވާޖިބުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ކަލްޗަރެއް ތަނުގައި އަށަގެންނެވުން.
 .6ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތަކަށާއި އުޞޫލްތަކަށް އަމަލުކުރުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކުން.
 .7ކެމްޕަސްގެ ދުވަހީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފަސޭހަ އަދި ފުރިހަމަ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ހަމަޖެއްސުން.
 .8އެކިކަންކަމާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާއި މަރުކަޒީ އިދާރާއާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެނިހެން މަރުކަޒުތަކުން އެދޭ
ރިޕޯޓްތައް ވަޤުތަށް ތައްޔާރު ކުރުން.
 .9ކެމްޕަސްގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި މަރާމާތާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި
ވާނުވާބެލުން.
 .10ކެމްޕަސްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި އެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވުން.
 .11ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމުގައި ކެމްޕަސްގެ ރޯލު އަދާކުރުން.
 .12ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުން.

މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅުންތައް

 .1ތަނުގެ ކޯސްތަކުގެ ޕްރޮފައިލް ފުޅާކޮށް ،އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ކެމްޕަސްގައި ހިންގާ އެންމެހާ
ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ގަދައަޅައި ކުރުން.
 .2ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ރެކްރޫޓްގެ ކުރުމުގައި އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރި ވުމާއި ތަނުގައި އުޅޭ ދަރިވަރުން ކޯސްތަކުގައި ކުރިއަށް
ދިއުމަށް އެހީތެރިވުމާއި އެމީހުންނަށް ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި އަޅާލުންތެރިކަން ދިނުން.
 .3ދަރިވަރުންނަށް ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމށާއި މުވައްޒަފުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ތަޖުރިބާ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށާއި ތަނުގެ
ޤަދަރާއި ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެހެން ކެމްޕަސްތަކާއި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ތަކާއި ސަރުކާރާއި ޤައުމުގެ
މުހިންމު މުއައްސަސާތަކާ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުން.
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 .4ކެމްޕަސްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހިކޮށްދެވިދާނެ ފަރާތްތަކާ ގާތް ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުމެއް އުފެއްދުން .މިފަދަ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރަޙައްދީ އޮފީސްތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާތަކާއި
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވެރިންނާއި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ގެ ވެރިންނާއި އެހެން
ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ތަކާއި މަރުކަޒީ އިދާރާގެ އެކި ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކެމްޕަހާއި ގުޅުން ހުންނަ
މިނިސްޓްރީ ތަކާއި ކުންފުނި ތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދީ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.
 .5މަސައްކަތަށް މޮޅު މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން ތަނަށް ހޯދުމަށާއި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކަންތައްތައް އޯވަރސީ ކޮށް
ބެލެހެއްޓުން.
 .6ކެމްޕަސްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރަނގަޅު ސިފަތައް ފާހަގަކޮށް ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި އޮޕިނިއަން މޭކާރސް އަށް
ހާމަކޮށް މާކެޓްކޮށް ،ޕަބްލިސައިޒް ކުރުން.
 .7ބޭރުގެ އޭޖެންސީތަކާއި އޮފީސް ތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ކެމްޕަސް ތަމްސީލު ކުރުން.

މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތައް

 .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 އުފައްދައި ،ހޯދައި
ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .3ތަނުގެ ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓަރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް )ކިލާސްރޫމްތަކާއި އެހެނިހެން ޖާގަތައް( މަރާމާތުކޮށް
ބަލަހައްޓައި އެތަންތަނުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ކުރުން .އަދި އައު ޖާގަތައް ޕްލޭންކޮށް ހޯދާ 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 ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .6އެކި ގޮތްގޮތުން ކެމްޕަސްއަށް ފައިސާއާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދޭނޭ މަގުތައް ހޯދުން.
 .7ދަރިވަރުން ބޭތިއްބުމަށް ހިފާ ގެތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެގެތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަނާލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހަމަ ޖެހޭ
އުޞޫލަކުން ތަނުގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ޙައްލު ކުރުން.

ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް

 .1އައު އެކަޑެމިކް ޕްރޮގްރާމް ތައް ފެށުމަށާއި އައުކުރުމަށާއި ބަދަލު ކުރުމަށާއި އުވާލުމަށް ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ތަކާއި އެހެނިހެން
ފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދު ދިނުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
 .2ކޯސްތައް އިސްތިހާރު ކުރުމަށާއި ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒުތަކާއި ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ ޚިދުމަތްދޭ ބަޔާ
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.
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 .3އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެއްނަމަ ޔުނިވަރސިޓިގެ ވާރކްލޯޑް ޕޮލިސީ އާ އެއްގޮތަށް މަދުވެގެން ދެ މާއްދާ ކިޔަވައިދިނުން.
 .4އިދާރީ މުވައްޒަފެއްނަމަ އޭނާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ޒިންމާތަކެއް މެނޭޖަރަކަށް ހުރެ ކުރަމުން ގެންދިއުން.
 .5ކެމްޕަހުން ދަރިވަރުންނަށްދޭ އެކަޑެމިކް އެހީ އާބެހޭ ޕްރޮގްރާމް ،ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯޓް އާ ގުޅިގެން ތަރައްޤީކޮށް ،ހިންގާ
ޕްރޮމޯޓް ކުރުން.
 .6އެކި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދޭނޭ މުދައްރިސުން ހޯދުމުގައި އެހީވުމާއި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި އިމްތިހާނުތައް ހިންގުމަށް އެހީވުން.
 .7ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަންތަނުގައި ،އެ ރެކޯޑުތައް ހުރީ ހަމައަށްތޯއާއި ތެދަށްތޯ
ކަށަވަރުކުރުން.
 .8ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އައު ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތައް ހުށަހަޅައި ،ފާސްކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިސް ރޯލެއް
އަދާކުރުން.

)ށ( މަޤާމުގެ ޝަރުޠު
ތަޢުލީމީ ސިފަތައް

 .1ކެމަޕަސް މެނޭޖަރު ކަމުގެ މަޤާމަކީ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ރޭންކުގައި ވާކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް އޮތް ފުރުޞަތެކެވެ.
 .2އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަދި އާންމުންގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރ ލެވެލްގެ ޝަރުތުހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް
ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވޭ މަޤާމެކެވެ .ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ ފެންވަރަކީ ދަށްވެގެން އެމް.އެން.އެފް.ކިއު .ލެވެލް 9
ބޗެލާރސް ޑިގްރީ(
ގެ ފާހެއް )މާސްޓާރސް ޑިގްރީ( އެއް އޮތުމެވެ .ނުވަތަ އެމް.އެން.އެފް.ކިއު .ލެވެލް  7ގެ ފާހެއް ) ެ
ބފައިވުމެވެ.
ބ ލި ި
އަކަށް ފަހު  4އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖްރި ާ
 .3ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ މަދުވެގެން  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖ◌ްރިބާ ލިބިފައިވާންވާނެއެވެ.
ކާމިޔާބު ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުއެއްގެ އެހެނިހެން ސިފަތައް

 .1ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެ ސްޓަރެޓެޖިކް ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަގެނައުމުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކަށް ވުން.
 .2ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެ ޤަވާޢިދުތަކަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި ޕޮލިސީ ތަކާއި ހާޒިރީ ފަދަ އެންމެހާ އުޞޫލުތަކަށް
އިޙްތިރާމް ކުރުމުގައި ނަމޫނާ މީހަކަށް ވުން.
 .3ހަރުދަނާ ލެކްޗަރަރއިންނާއި އެހެން މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައާއި ތަނުގެ ނަތީޖާ ދަށްވާގޮތަށް އުޅޭ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގައި
މުރާލި ކަމާއެކު ދޫނުދީ މަސައްކަތް ކުރުން.
 .4ކެމްޕަސްގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަގަހަތަކަށް ވަދެ ކިލާސްތަކަށް ގޮސް ވަކި ފަރުދުންނާ ވާހަކަ
ދައްކާ ތަނުގެ ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް ފޯކަސް ކުރުމަށް އަބަދު މަސައްކަތް ކުރުން.
 .5ތަނަށް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގައި ކުރެވިދާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ގަޔާވެގެން ކުރުން.
 .6ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކުން ކިޔަވާދިނުމާއި މުދައްރިސުން ރައްކާތެރިކޮށް ތަނުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުތައް ލެންބުން.
 .7ގިނަ ވަގުތު ފޫހިވުމެއް ނެތި ކެމްޕަސްގެ މަސައްކަތުގައި މަޝްޣޫލުވެ އުޅުން.
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 .8އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށާއި ލެކްޗަރަރ އިންނަށް ހިތްވަރުދީ ޢަމަލީ ގޮތެއްގައި އެކި ކިޔަވައިދިނުމާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި
އެހީތެރިވުން.
 .9އިނސްޓްރަކްޝަނަލްއަދި 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 އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު ،އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް،
އިންޓަރވިޔޫކޮށްގެންނެވެ .އިންޓަރވިޔޫ ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަސް ފަރާތަކާ އެވެ.
 .2ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރާނީ ކެމްޕަސްއަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް އިދާރީ
މުވައްޒަފަކާއި އެއް އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކާއި ވައިސް ޗާންސެލަރ ޢައްޔަނުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތިން 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 ހާމަކޮށްދީފައި ހުރި މިންވަރަށެވެ.
 .4ޔުނިވަރސިޓީ މުވައްޒަފުން ގެ މުސާރައަކީ ޢައްޔަނު ކުރެވޭ އިރު އެމީހަކަށް ލިބެމުންދާ މުސާރައާއި ސާރވިސް އެލަވަންސް
އެވެ.
 .5ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބޭރުން މީހަކު ޢައްޔަނުކުރެވޭ ނަމަ މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ  12،687.50ބޭސިކް ސެލަރީ އަދި އެލަވަންސް
ގެ ގޮތުގައި  5،437.50އަދި ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސެވެ.
 .6މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް އަލުން ހޮވިގެން ،މި މަޤާމު ކިތަންމެ ގިނަ ދައުރެއްގައި ވެސް
އަދާކުރެވިދާނެއެވެ .ދައުރު ނިމުމުން ،ޔުނިވަރސިޓީގައި އުޅެނިކޮށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު ދާއިމީ މުވައްޒަފެއް ނަމަ ،އޭނާ ހުރި
މަޤާމަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.
 .7ކެމްޕަސްގެ ބޭރުން އައްޔަނުކުރެވޭ މީހަކުނަމަ މީގައިވާ ޒިންމާތަކުގެ އިތުރަށް ޔުނިވަރސިޓިގެ ފަރާތުން އިދާރީ ހިންގުމުގެ
ތެރެއިން ނުވަތަ އުގަންނައިދިނުމުގެ ތެރެއިން އިތުރު މަސައްކަތް ނިސްބަތުން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

)ރ( ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު ކަމުން ވަކިކުރުން
 .1ޔުނިވަރސިޓީގެއުސޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވުމާއި މަޤާމުގެ ޙުރުމަތް ގެއްލޭފަދަ
ކަމެއްކުރުމުން ކެމްޕަސް މެނޭޖަރު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
 .2ކެމްޕަސް 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 ތިންބައިކުޅަދެބައި
މެންބަރުންނަށް ވަކިކުރުމަށް ފެންނަ ނަމައެވެ.
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 .3ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތަކީ ،ޔުނިވަރސިޓީގައި އެއިރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ނުދާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށް ވަނީނަމަ،
ދައުރު ނިމުމުން އެމީހަކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ޑީވީސީއިންނާއި ވީސީއަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ،އާދަޔާޚިލާފަށް ރަނގަޅަށް
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އޭނާގެ ތަޖުރިބާ އާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާ ގުޅޭ މަޤާމަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
މިއީ ފުރުޞަތު އޮތް ނަމަ ހަމަޖެއްސިދާނޭ ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް މިއީ ،އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ.

މި އުޞޫލު ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 30 :ސެޕްޓެމްބަރ 2013
މުރާޖަޢާކުރެވުނު ތާރީޚް 14 :އޮކްޓޫބަރު 2020
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