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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ވަޒީފާ ބަޔާން
ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން

މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ދ.ރ.އ.ކ .ނަންބަރު:

އުފަންތާރީޚް:

ޤައުމީ ނިސްބަތް :ދިވެހި
ފޯނު ނަންބަރު:

އިމަރޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:
ވަޒިފާގެ މަޢުލޫމާތު
މަޤާމުގެ ނަން :ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން
ވަޒީފާގެ ބޭނުން

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )ރިސާރޗް އެންޑް އެންޓަރޕްރައިސް( އަށް ރިޕޯޓް ކުރާ މި މަޤާމަކީ ،ލައިބްރަރީއަށް ތަޞައްވުރަކާއި
ލީޑަރޝިޕް ދައްކައިދޭ ،ލައިބްރަރީގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ،ހަމަޖައްސައި ،ލައިބްރަރީގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާގޮތަށް އެތަނުގެ މަސައްކަތް
މިސްރާބުކުރާ މަޤާމެކެވެ .ލައިބްރަރީގެ ދުރު މުސްތަޤްބަލްގެ ރޭވުމާއި ،ސިޔާސަތުތަކާއި ފައިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ރާވާނީ ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން
އެވެ .ލައިބްރަރީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަނީ ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރާނީ ވެސް ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން އެވެ .އަދި
ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމާ ބެހޭ ކަންކަން ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް މެނޭޖްކޮށް ،ފޮތްތަކާއި ފަތްތައް
އިތުރުކުރުމުގެ ރޭވުންތަކާއި ލައިބްރަރީ ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ،އެކި މުޖުތަމަޢުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގައި އަދި ޔުނިވަރސިޓީއާއި ޤައުމީ
ފެންވަރުގައި ލައިބްރަރީ ތަމްސީލުކުރާނީ ވެސް ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން އެވެ.
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚް:

ޑިވިޜަން/ޑިޕާރޓްމަންޓް :މަރުކަޒީ ކުތުބުޚާނާ )ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ(

ވަޒީފާގެ ބާވަތް :ކޮންޓްރެކްޓް ) 4އަހަރު ދުވަހަށް( }ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު ނުއުޅޭ ބޭރުގެ މީހަކު މި މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،މަޤާމުގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމުން ޔުނިވަރސިޓީއިން ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރުވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ
މީހަކު މިވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އޭނާއަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ{.
މުވައްޒަފު

ރިޕޯޓް

ކުރާ

ފަރާތް:

ޑެޕިއުޓީ

ވައިސް

ޗާންސަލަރ

އެންޓަރޕްރައިސް(

1

)ރިސާރޗް

އެންޑް

މަޤާމު :ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރ

ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް :އިދާރީ
ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމީ ޢިލްމީ ސިފަތަކާއި ތަޖުރިބާ
 .1ލައިބްރަރީ އަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރސް އޮތުން ނުވަތަ،
 .2ލައިބްރަރީ އަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކުން އޮނަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާ އެކު  2އަހަރުގެ ލައިބްރަރީ ތަޖުރިބާ ހުރުން ނުވަތަ،
 .3ލައިބްރަރީ އަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް އޮތުމާއެކު 4 ،އަހަރުގެ ލައިބްރަރީ ތަޖުރިބާ ހުރުން ނުވަތަ،
 .4ލައިބްރަރީ އަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ އޮތުމާ އެކު 8 ،އަހަރުގެ ލައިބްރަރީގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން ނުވަތަ،
 .5ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް އަދި މާސްޓަރސް އޮތުމާއި އެކު  8އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން.
ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ
 .1މީހުންނާ އަދަބުވެރިކޮށް ވާހަކަ ދައްކަން އެނގުމާއި ،ރަނގަޅު ސުވާލު ކުރަން އެނގުމާއި އެހެން މީހުންގެ ސުވާލުތަކަށް އެހީތެރި
ޖަވާބު ދޭން އެނގުން.
 .2ދަރިވަރުންނާއި އެހެން މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން.
 .3އެއްބާރު ލުމުގެ ރޫޙެއްގައި އެހެން މީހުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން އެނގުން.
 .4އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުށް ހޯދައި ރަނގަޅު ކުރަން ދަންނަ ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:
 .1ޔުނިވަރސިޓީގެ މިޝަން ،ވިޝަން އަދި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައި ވާކަންކަން ޙާޞިލް ކުރުމަށް ލައިބްރަރީގެ ތަރައްޤީގެ
ލަނޑުދަނޑިތައް އެކުލަވާލާ ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމާއިލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގައި ޒަމާނީ
ގޮތްތަކާއި އުޞޫލްތައް ތަޢާރަފްކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ކަންކަން އެކަށޭނަގޮތެއްގައި
ބައްޓަންކޮށް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން.
 .2ލައިބްރަރީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަނީ ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއިމުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް
މެނޭޖްކޮށް ،ލައިބްރަރީގެ ސީނިއަރ މެނެޖްމަންޓް ޓީމް )އެސް.އެމް.ޓީ( ގެ މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކޮށް،
އެހީތެރިވެދީ ،މަގުދައްކައިދިނުން.
 .3ލައިބްރަރީއަށް އިންސާނީ ވަޞީލަތް ހޯދައި ،ތަރައްޤީކޮށް ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އަދި ލައިބްރަރީގެ
އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި ،ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުގައި ޔުނިވަރިސޓީގެ އާންމު އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް
ހަރުދަނާ ކަމާ އެކު ކަންކަން ކުރުމާއި ،ލައިބްރަރީގެ އެންމެހާ މުދަލާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .4ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގައި ރިސާރޗް ކުރުމާއި އައު ގޮތްތައް ހޯދައި އީޖާދީ ގޮތެއްގައި ޢިލްމް އުފައްދައި،އެއްކޮށް،
ފަތުރައި،އުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައި

މަސައްކަތް

ކުރުމުގެ

ރޫޙު

މުވައްޒަފުންގެ

މެދުގައި

އާލާކުރުމާއިޤައުމީ،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން އުފައްދައި،ބަދަހިކޮށް ،އެފަރާތްތަކުގެ އެހީހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

2

އަދި

 .5ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ދަރިވަރުން ،އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ
އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ޥަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
ރަނގަޅުކުރުމާއި އިސްނަގައިގެން އެފަރާތްތަކަށް ލައިބްރަރީގެ ޥަޞީލަތްތައް ތަޢާރުފްކޮށްދެމުން ގެންދިއުން.
 .6ފޮތްތަކާއި ފަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ރޭވުންތަކާއި ލައިބްރަރީ ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ،އެކި މުޖުތަމަޢުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގައި
އަދި ޔުނިވަރސިޓީއާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ،ލައިބްރަރީ ތަމްސީލުކުރުން.
ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީ
 .1ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ލައިބްރަރީގެ ހިންގުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ،ލައިބްރަރީގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރި
ގޮންޖެހުންތަކާއި މައްސަލަތައް ސާފުކޮށްދީ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 .2ލައިބްރަރީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވައިލުމަށް އިރުޝާދުދީ ،ލައިބްރަރީގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް
އެކުލަވައިލުމަށް އެހީތެރިވުން.
 .3ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ތަފްސީރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުން.
 .4ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އެޖެންޑާތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ފައިލްތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކެއް ބެލެހެއްޓުން.
 .5ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،ލައިބްރަރީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާ
ބެހޭ ގޮތުން ވާނުވާ އެންގުން.
 .6ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީއާއި ލައިބްރަރީ މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު ،އިޙްތިރާމާއި ދެތުން ފަހިވާނޭ ގޮތަށް ޚަބަރުތަކުގެ
މެދުވެރިއަކަށްވުން.
އިދާރީ ހިންގުން
 .1ލައިބްރަރީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނޭ ގޮތަށް ،އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި ،ޙަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް
ވަސީލަތްތައް ރުކުރުވާލައި ވާނުވާ ބެލުން.
 .2ވަސީލަތްތައް ބެހިފައިވާގޮތް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ވަޒަންކޮށް ،ޙާލަތް މަޖުބޫރުކުރުވާ ގޮތަށް ވަސީލަތްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް
އާކުރުން.
 .3އަބަދުވެސް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން ،ލައިބްރަރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން.
 .4ލައިބްރަރީގެ މެއިންޓަނަންސް އާއި ސެކިޔުރިޓީގެ ކަންތައްތައް ވަޒަންކޮށް ،އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުން.
 .5ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން ،ކުރާ ކަންތައްތައް މުރާޖަޢާ ކުރުން.
 .6ރިޕޯޓްތަކާއި ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް ތައްޔާރުކޮށްގެން ހުށަހަޅައިގެން ،އިސް ފަރާތްތަކުން ލައިބްރަރީއަށްދޭ ސަމާލުކަން
ބޮޑުވާނޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް ،ލައިބްރަރީ ޕްރޮމޯޓްކުރުން.
މާލީ ކަންކަން
 .1ލައިބްރަރީގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދުތައް މަންފާ ބޮޑުގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރުން.
 .2ބަޖެޓުން ބޭރުން އިތުރު އާމްދަނީ އާއި ގްރާންޓް ހޯދުމަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ލިޔެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން .އަދި،
މިނޫން ގޮތްގޮތުން ވެސް ފައިސާ ލިބޭނޭ ގޮތްތައް ހޯދުން.
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 .3ލައިބްރަރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް އެކުލަވާލައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން.
 .4ބަޖެޓުން ބޭރުން ހޯދާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .5މާލިއްޔަތާ ގުޅޭ ކަންކަން ،ދައުލަތުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ދަނީ ކަށަވަރުކުރުން.
 .6ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން.
މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންކަން
 .1ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތުގެ މަތިން ،މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދީ ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކޮށް ،ސުލޫކީ
ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ފަރުވާކުޑަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްގެން ،މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ބޭނުންތެރިކަން ހިފެހެއްޓުން.
 .2މުވައްޒަފުން ހޮވައި ،ތަމްރީންދީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ މިންގަނޑު ބަލައި މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ
ކަންކަން ބަލައި އެކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުން
 .3ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދީ މަގުދައްކައި ދިނުން
 .4މުވައްޒަފުންގެމެދުގަ ގުޅުން ބަދަހި މަސައްކަތް ކުރަން ފަސޭހަ މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދީ ތަނުގެ މަޤުސަދުތައް ޙާސިލްކުރެވޭ
އަދި މަސްއްކަތްކުރާހިއްވާފަދަ މަސައްކަތު ސަޤާފަތެއް އުފައްދައިދިނުން
 .5ލޭބަރ ރިލޭޝަން ބެލެހެއްޓުމާއި މަސައްކަތުގެ މެނޭޖްމެންޓް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތައް
އަޑުއަހައި ،އެކަންކަމުގެ ބަރުދަންބަލައި އެއްބަސްވުމުގައި އެންގިފައިވާގޮތަށް އެކަން ބެލުން.
ޕްރޮގްރާމް ތަކާއި ޚިދުމަތްތައް
 .1ލައިބްރަރީއިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ސްޓްރެޓެޖިކް ލަނޑުދަނޑިތަކުގައިވާގޮތަށް ރޭވޭ ،ހިންގޭ އަދި
މިންކުރެވޭ ކަންކަން ކަމުގައި ބެލުމާއި ޚަރަދުކުޑަކޮށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ލައިބްރަރީ ހިންގުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ވަސީލަތްތަކުން ފުއްދޭތޯ ޔަޤީން ކުރުން.
 .2ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭންގެ ލަނޑުދަނޑި ތަކުގައިވާ ފަދައިން ލައިބްރެރީގެ ކަލެކްޝަންއަށް ކުރިއެރުންލިބޭތޯ އަދި ރަނަގަޅަށް
ބެލެހެއްޓޭތޯ ބަލައި ޔަޤީން ކުރުން.
 .3ފެންވަރު ރަނގަޅު ،މުޖްތަމައަށް އެކަށީގެންވާ /ގުޅޭ ޢިޖްތިމާއީ ޕްރޮގަރާމްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި "ކޮމިޔުނިޓީ-ލެޑް-
އެޕްރޯޗެއް" ބޭނުން ކުރުމާއި "އައުޓްކަމް-ބޭސްޑް އިވެލުއޭޝަން")ނަތީޖާ ނެރެނިވި މިންކުރުމާއި ވަޒަން ކުރުން(
ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ގަވައިދުން ވަޒަން ކުރުން.
 .4ލައިބްރަރީގެ ޕްރޮފައިލް /ވަނަވަރު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އަދި ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމަޢަކަށް ލައިބްރެރީގެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ ރޯލްގެ
މުހިއްމުކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު

ވަނަވަރެއް އަދި ދެމިގެންދާނެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އޮންނާނެކަން ޔަޤީންކުރުން.
ބޭރުގެ ގުޅުންތައް
 .1ލަނޑުދަނޑިތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ޙާސިލް ކުރުމަށާއި ވަސީލަތްތައް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ތަރުޙީބު
ދިނުމުގެ ގޮތުން އިސްނަގައިގެން ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުން.
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 .2އެހެނިހެން ކޮމިޔުނިޓީ /ޢިޖްތިމާއީ ލައިބްރަރީ ތަކާއި ގުޅުން ބޭއްވުމާއި އެކުގައި ކުރާކަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެކި އެކި
ލައިބްރަރީ ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދެމެދު ދުޅުން ބަދަހި ކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމާއި އެމީހުންނަށް މަގުދައްކައި
ދިނުމާއި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
އެހެނިހެން
 .1ރަސްމީގަޑި ނޫންގަޑިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުން
 .2ބޭނުންވެއްޖެހާލަތެއްގައި ބައްދަލުވުންތަކަށް ރަށުންބޭރަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ޤާބިލްކަންހުރުން.
 .3ބޭނުންޖެހިއްޖެހިނދެއްގައި ލައިބްރަރީއާއިގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަންހުރުން
ވަޒީފާއާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ޝަރުޠުތައް
ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު :ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ
މުއްދަތު ހިމެނެއެވެ .މި މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،އެކަން ޔުނިވަރސިޓީއިން ސިޓީއަކުން އަންގާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު :މި ވަޒީފާގައި އާންމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ހެނދުނު  8:00އިން ފެށިގެން ހަވީރު
 4:00ވަންދެން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު  6ދުވަހު ޖުމުލަ  48ގަޑިއިރުއެވެ .މެންދުރު ކެއުމަށާއި ނަމާދުކުރުމަށް  1ގަޑިއިރުގެ ހުސް
ވަގުތު ދެވޭނެއެވެ .ހަފުތާއަކު  48ގަޑި އިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެކަން ލިޔެކިޔުމުން
ކަށަވަރުވާނަމަ ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ} .މި މަޤާމަށް އިޢުލާނުކުރާ އިރު
ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެނީ ހަފުތާއަކު  32.5ގަޑިއިރު އެވެ .ނަމަވެސް މި މިންވަރަށް ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތުގައި
ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ{.

ބ މަހު އުޖޫރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކާއި ކަންތައްތައް
ލި ޭ
ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރ އަދި މާސްޓަރޒް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރޭޓް އޮތް ނަމަ18125/- :
ދާއިމީ ނޫން ވަޒީފާއަކަށް ވާތީ ދޭ މަހު އެލަވަންސް6000/- :
ފޯނު އެލަވަންސް500/- :
އުޖޫރަ ދެވޭ ދުވަސް :ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން.
އުޖޫރަ ދެވޭ މިންގަނޑާއި ހިސާބު ކުރެވޭނޭ ގޮތް :ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް

5

އަހަރީ ޗުއްޓީ :ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައި  30ދުވަސް ދެވޭނެއެވެ.
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ނުވަތަ ވަކިވުމުން ،ބާކީއޮތް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ފައިސާދެވޭނީ ކަލަންޑަރު އަހަރުން ޗުއްޓީގެ ބާކީއެއް އޮތްނަމަ
އެ ނިސްބަތަކުންނެވެ.
ޤާނޫނުގައިވާ އެހެން ޗުއްޓީތައް ވެސް މި މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.
އާއިލީ ނުވަތަ ބަލިވެގެން ސަލާންބުނުން .މުސާރަލިބޭގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ދުވަސް ޗުއްޓީ ކުރެވޭނީ އެއިރަކު ޔުނިވަރސިޓީއިން
ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ .މި އުޞޫލުތައް ދަސްކޮށް އެއަށް ފަރިތަވެގަތުމަކީ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން :މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިނުވުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުއްމީދެވެ .ނަމަވެސް ،ބައެއް
ހާލަތްތަކުގައި

މުވައްޒަފުން

ވަކިކުރަންޖެހެއެވެ.

މިފަދަ

ޙާލަތްތަކުގައި

ޢަމަލުކުރާނީ

ޔުނިވަރސިޓީއިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ،ޤުދްރަތީ އަދާލަތުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުއެވެ .ވަޒީފާ އުވާލާނަމަ ،ނުވަތަ އެހެން ކަމަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރާނަމަ ،ތިން މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ ތިން މަހަށްވާ މުސާރަ ދެވޭނެއެވެ.

ޚިޔާނާތް ވުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް

ކޮންޑަކްޓް އާ ޚިލާފުވެ ،ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ނޯޓިސް
ދިނުމަކާ ނުލާ މުވައްޒަފު ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
މުވައްޒަފު ވަކިވާން ބޭނުންވުމުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް މުއްދަތު :ޔުނިވަރސިޓީއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަންނިވި ނޯޓިސް
މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ.
ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި 1 :ހަފުތާ
ކޮންޓްރެކްޓް ހުސްނުވަނީސް ވަކިވާން ބޭނުން ނަމަ 3 :މަސް
ހެދުން އެޅުން :ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން :ވަޒީފާގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ،ޔުނިވަރސިޓީއިން ލިބިފައިވާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތައް ،ވަޒީފާގައި އުޅޭ އިރު
އާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން ވެސް ސިއްރު ކުރަން ވާނެއެވެ.
އެއްބަސްވުމަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން :ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކަށް ކައުންސިލުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން އުފައްދާފައިވާ
ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ .މި ބަދަލުތަކަށް މުވައްޒަފު އިންކާރު ކުރުން ބެލެވޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހުށެހެޅޭ ކަމަކަށެވެ.

ބރުކަމެއް ނެތި ،ދެ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މި
ބސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ތިރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ،މަޖު ޫ
މި ވަޒީފާގެ އެއް ަ
ބސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ދެތި އެވެ.
އެއް ަ
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ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ހައިސިއްޔަތު :ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތަނެއް

އެޑްރެސް :މަރުކަޒީ އިދާރާ ،މއ .ރަށްދެބައިހިނގުން.

ކުރާ މަސައްކަތް :މީހުން ބިނާކުރުން

މަސައްކަތް ޙަވާލުވި މުވައްޒަފު
ސޮއި:

މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ތާރީޚް:

މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ފަރާތުން
ނަން:
މަގާމު:

ސޮއި:
ތާރީޚް:

މި ވަޒީފާ ބަޔާނަކީ  30ސެޕްޓެމްބަރ  2020ގައި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނެކެވެ.
 14އޮކްޓޯބަރ  2020ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  290ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން

ޕލޮމާ އޮންނަ މުވައްޒަފަކު
ޕޓެމްބަރު  2020ގައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރި އިރު ،އޭގައި ޑި ް
ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން ގެ ވަޒީފާ ބަޔާން  30ސެ ް
ކުރިމަތިލައިފި ނަމަ އޭނާގެ މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ ،އެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ.
ޕއިންޓްގައި
ޕއިން ޮ
ޕލޮމާ އޮތް މީހަކު ކުރިމަތިލައި ހޮވިއްޖެނަމަ ،އޭނާގެ މުސާރައަކަށް ވާނީ ،ސް ަ
މި މައްސަލައިގައި ކައުންސިލުން ނިންމީ ،ޑި ް
ޕ އެލަވަންސުކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމިއެވެ.
ޕލޮމާ އޮތް މީހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އާއެކު ،ޓެނުއަރޝި ް
ޑި ް
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