ކޮންޓްރޯލާރ އޮފް އިގްޒަމިނޭޝަންސް ގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާގެ ބޭނުން:
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތަކީ ދަރިވަރުން އުނގެނިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެކި ބާވަތުގެ
އިމްތިޙާނުތައް ހިންގުމެވެ .މި ކަމުގައި ،އެތައް މުދައްރިސުންނަކާއި ދަރިވަރުންނާއި އެހެން އެތައް ބަޔަކާ އެކު ގުޅިގެން
މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލާރ އޮފް އިގްޒަމިނޭޝަންސް އަކީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކުގައި ހިމެނިގެން ނަގާ އެންމެހާ މައިގަނޑު
އިމްތިޙާނުތައް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރާވައި ،އިމްތިޙާންތައް ހިންގާ އެކަމާ

ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންކަން

ވިލަރެސް ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތެވެ .މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ލައިސަންސިން
އިމްތިޙާންތަކާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ސަރޓިފިކޭޝަންސް ތަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ އިމްތިޙާންތަކުގެ އެންމެހާކަންކަން
ރާވާ ހިންގާ ފަރާތްވެސް މެއެވެ.
ކޮންޓްރޯލާރ އޮފް އިގްޒަމިނޭޝަންސް އަކީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކުގައި ހިމެނިގެން ނަގާ އެންމެހާ މައިގަނޑު
އިމްތިޙާނުތައް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރާވައި ،އިމްތިޙާންތައް ހިންގާ އެކަމާ

ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންކަން

ވިލަރެސް ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތެވެ .މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ލައިސަންސިން
އިމްތިޙާންތަކާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ސަރޓިފިކޭޝަންސް ތަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ އިމްތިޙާންތަކުގެ އެންމެހާކަންކަން
ރާވާ ހިންގާ ފަރާތްވެސް މެއެވެ .މިބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ނަމަވެސް މި ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ވަކި ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅުމެއް ނޫނެވެ.
ދިމާވާ ޙާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން ނުވަތަ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަންގާ އެހެން
ކަންތައްތަކުގައި ،ވަޒީފާގައި ހުންނަ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:
 .1ޢާންމު މަސައްކަތްތައް
 .1.1އެކި ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތްތައް ބަހާލައިގެން ،އިގްޒަމިނޭޝަންސް އާ ބެހޭ ބަޔަކީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި
ހިންގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި މެނޭޖްކުރުން.
 .1.2އިމްތިޙާނާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ދަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ދުވަހު ކުއްޔަށް ހިފާ މުވައްޒަފުން
އަހުލުވެރިކުރުވުން.
 .1.3އޮމާންކޮށް އިމްތިޙާނުތަކާ ބެހޭ ކަންކަން ހިންގުމަށްޓަކައި ،ކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާ އިޚްލާޞްތެރި ހެޔޮ
ގުޅުންތައް އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުން.
 .1.4އަތްދަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިމްތިޙާނުތައް ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާޢިދުތައް
ހަދައި ،ހިންގައި ،ވާނުވާ ބެލުން.

 .1.5އިމްތިޙާނުތައް ކުރުމަށް ނަމޫނާ މަރުކަޒުތަކުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް އުނގެނި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ބަދަލުކުރަން ފެންނަ ޕޮލިސީ ކަންތައްތަކާ މެދު ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން.
މުރާޖަޢާކޮށް

 .1.6އިމްތިޙާނުތަކާ ބެހޭ ކަންކަންކުރުމަށް އެކުލަވައިލާންޖެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ .ތައް ހަދައި ،ތަންފީޒުކޮށް،
ބެލެހެއްޓުން.
ަރތަވުން.
 .1.7އެކި މާއްދާތަކުގެ އިމްތިޙާނުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް ފ ި
 .1.8އިންވިޖިލޭޓަރުން މެނޭޖުކޮށް ތަމްރީނުކުރުން.
 .1.9އިމްތިޙާނަށް ފަހު ކަންކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުން.
 .1.10ދިވާވެދާނެ ކުއްލި ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރީތައް ވުން.
 .2ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ އިމްތިޙާން ތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން

 .2.1ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މާއްދާތަކުގައި ހިމެނިގެންދެވޭ އިމްތިޙާންތަކުގެ ތާވަލްރޭވުމާއި
އެތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އިމްތިޙާންތައް އިމްތިޒާމުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން.
 .2.2ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުންދެވޭ އިމްތިޙާންތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފެކަލްޓީ /
ސުކޫލް  /ސެންޓަރުތަކުގެ ކަމާ ބެހޭ އެންމެހާފަރާތްތަކާ އެކު ކުރުން.
އިމްތިޙާން

ތައްޔާރުކުރުން،

އިމްތިޙާން

ބަލައިގަތުން،

ކަރުދާސްތައް

މި އިންތިޒާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
އިމްތިޙާނުތަކުގެ

ނަޒާޙަތްތެރިކަން

ހިފެހެއްޓުން ،އިޞްލާހްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްދިނުން ،ކަރުދާސްތައް ޗާޕްކުރުން ފަދަ އެންމެހާކަންކަން
ދުރާލާ ރާވާ ހަމަޖައްސައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.
 .2.3އިމްތިޙާން ކަރުދާސްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ،ޕޭޕަރ ލީކުވިޔަނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ
އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކަމާ އެކު އެޅުން.
 .2.4އިމްތިޙާން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި ،ފާސްކޮށް އެކަންކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރުން.
 .2.5އިމްތިޙާންހަދާ ދަރިވަރުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް ދުރާލާ ވަގުތު އޮއްވައި އެންގުމާއި ،ހަމަހަމަގޮތެއްގައި
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރުން.
 .2.6އިމްތިޙާންތައް ހިންގުމުގައި ރާވަންޖެހޭ އެންމެހާ ރޭވުންތައް ރާވައި ،ކަމާއިބެހޭ ފެކަލްޓީ /ސުކޫލް /ސެންޓަރ /
ކެމްޕަސް  /ލާރނިންގް ސެންޓަރ /ޑިޕާރޓްމަންޓް  /ސެކްޝަންތަކާއި ގުޅިގެން އިމްތިޙާން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ
ވަޞީލަތްތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި ،އިމްތިހާނަށް ދަރިވަރުން އަންނައިރު ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންކަން
އިންތިޒާމުކުރުން.
 .2.7އިމްތިޙާން ހަދާ ދަރިވަރުންގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމާއި ،އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ކެމްޕަސް ބަދަލުކުރުން،
އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިނުވުން ފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި އަންގަންޖެހޭ އެންމެހާ
ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.
 .2.8އިމްތިޙާން އޮންނަ މުއްދަތުތަކުގައި އިންވިޖިލޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުން.
 .2.9އިމްތިޙާންތައް

ނިމުމުން

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

ކަމާބެހޭ

ފެކަލްޓީ/

ސުކޫލް/

ސެންޓަރތަކަށް

ކަރުދާސްތައް

 .2.10ކޮންމެ އިމްތިހާނެއް ނިމުމުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވާލުމާއި ،އެރިޕޯރޓް
ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހު ކުރެވިދާނޭ އެންމެހާކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
 .2.11ޤަވާއިދު ތަކާއި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިގިޔަނުދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި،
އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ލިބިދާނޭކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަން އިޞްލާހް ކުރަމުން ގެންދިއުން.
 .2.12އިމްތިޙާނުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއާއި ،ނޭދެވޭ ކަންކަން ހިނގާނަމަ އެކަންކަން ހުއްޓުވުމާއި،
ައހަކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ޔުނިވަރސިޓީއިން ދެވޭ އިމްތިޙާންގެ ސ ް
 .2.13ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކާއި ،ދެވޭ އިމްތިޙާންތަކާއި ،އެއިމްތިޙާންތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

 .3ލައިސަންސިންގ އިމްތިޙާންތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން އެދިގެން ބާއްވައިދޭ އިމްތިޙާންތަކުގެ ކަންކަން ވިލަރެސް
ކުރުން.
 .3.1ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން އެދިގެން ބާއްވައިދޭ ލައިސަންސިންގ އިމްތިޙާން ތަކުގެ
ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އިމްތިޙާން ދިނުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.
 .3.2ލައިސަންސިންގ އިމްތިޙާންތަކު ޝެޑިއުލް ހެދުމާއި .އިޢުލާނު ކުރުމާއި އިދާރީ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖެއްސުމާއި ،އިމްތިޙާން ދިނުމަށް އިންތިޒާމުތައް ކުރުމާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ އެންމެހާ ކަންކަން
ވިލަރެސްކުރުން.
 .3.3އެހެނިހެން ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ދޭންޖެހޭ އިމްތިޙާންތައް ވިލަރެސްކޮށްދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން
ނިންމައިފިނަމަ އެފަދައިމްތިޙާންތައް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެފަދަ ޖަމުޢިއްޔާ  /ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން.
 .3.4ބޭރުގެ

ޔުނިވަރސިޓީ/

ކޮލެޖް

ފަދަތަނެއްގައި

ތަޢުލީމް

ޙާޞިލް

ކުރަމުންދާ

ދަރިވަރެއްގެ

އިމްތިޙާން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ވިލަރެސްކޮށް ބަލައިދިނުމަށް އެދެފިނަމަ އަދި އެކަން ކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެކަމާ
ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމާއިބެހޭ ފެކަލްޓީ  /ސުކޫލް  /ސެންޓަރ އާކައި ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކޮށް
އިމްތިޙާން ހިންގުން.
 .4އިމްތިޙާނުތަކާ ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުން
 .4.1ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަންކަންކުރިއެރުވުމަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭ ތަފާސް
ހިސާބުތައް އެއްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .4.2ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ފާހަގަވާ ކަންތައްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސުޕަރވައިޒަރަށް އިރުޝާދު ދިނުން.
 .5އިމްތިޙާނުތަކުގެ ރިޕޮޒިޓަރީއެއް ބެލެހެއްޓުން
 .5.1ދަރިވަރުންގެ މަންފާއަށް ،ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ

(އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް) އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން،

މާއްދާތަކުގެ ކުރީގެ އިމްތިޙާނު ކަރުދާސްތައް ވެބްސައިޓަށްލައި ބެލެހެއްޓުން.

