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އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރާރަގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، 
 އިނާޔަތްތަކާއި، އައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު 

 

ރެޖިސްޓްރަރ ގެ އެސިސްޓަންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް މަގާމެކެވެ.  ރެޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމަކީ ސިސްޓަންޓް އެ
ރޑްތައް  ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސްތަކަށް އިޢުލާނުކުރުމާއި، ދަރިވަރުްނ ހޯދާ ރެޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ރެކޯ

ަމސައްކަތުގައި ރެޖިސްޓްރާރައަށް އެހީތެރިވުމުގެ އިތުރުން،  ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރެޝަންގެ މަސައްކަތާއި، ގުރޭޖުއޭޝަންގެ
ދަރިވަރުންގެ އެކަޑެމިކް ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓައި އެކަޑެމިކް ކަންތަކާ ގުޅޭ ސަޕޯޓް ދަރިވަރުންނާއި ފެކަލްޓީތަކަށް 

މި ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރަމުން ެގންދާ ސޮފްޓްވެއަރގެ ތެރެއިން ހިފައްޓަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޯށްދިނުމާ، 
ެރކޯޑްތަކަށް އެކްސެސް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކްސެސް ދިުނމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުްނ ، ފީޗަރަސް މެއިންޓެއިންކޮށް

ނޑުގެ  މުސާރައާއި މި މަގާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުގެ ހިމެނެއެވެ.  އެލަވަންސް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް އޮނިގަ
 މި މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކަށް އެ ފަރާތުގެ އެކަޑެމިކް ކޮލިފިކޭޝަންއާއި އެއްވަރުގެ ސްޕައިންއެއްގައެވެ.  ތެރެއިން

އަހަރު ދުވަހުގެ  4ލުކުރެވެނީ ރެޖިސްޓްރަރގެ މަސައްކަތް ޙަވާއެސިސްޓަންޓް ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސެއް ދެވޭނެއެވެ. 
 ދައުރަށެވެ. 2ދައުރަކަށެވެ. ވަކި ފަރުދެއް މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން 

 )ހ( އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރަރގެ ޒިންމާތައް  

ކޯސްތަކާއި ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި  .1
އިސްނެގުން. މިކަމުގެ ތެރޭގަިއ ސިސްޓަމް ޑިޒައިންކުރުމާއި ބެކަޕް މަސައްކަތްކުރުން ކަށަަވރު ކުރުމާއި 

 ޑޮކިޔުމެންޓް ކުރުމާއި އަޕްޑޭޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. 
ޓީގެ ކޮމިއުނިޓީއަށް، ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންކަމުގައި ރިސޯސްއެއްގެ ޔުނިވަރސި .2

 ގޮތުން ޚިދްމަތްކުރުން. 
ކޯސްތަކާއި އެކަޑެމިކް ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ަތންފީޒުކުރުން.  .3

އެކަޑެމިކް ސްޓޭންޑިންގ ބެުލމާއި ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމާއި އެއް މިމަސައްކަތުތެރޭގައި، ދަރިވަރުންގެ 
 ޓާމުން އަނެއް ޓާމަށް ދަރިވަރުްނ ކުރިއަށް ޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބެލުމާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށް  .4
ވާލުކުރުމާއި ތަމްރީންކުރުމާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި އެކަމާ މަސައްކަތް ޙަ

ގުޅިގެން ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުްނތައް ހުށަެހޅުމުގައި ރެޖިސްޓްރާރގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން 
އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ރޫޙު  ޢަމަލުކުރުން. މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެންމެ އެދެވޭ ޚިދްމަތް ނެރުމަށް

 މަތިކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ މިަމސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ.



 

2 
 

އެކަޑެމިކް ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ޕްރޮސެސްކުރުމާއި ދަސްވެނިވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ވިލަރެސްކުރުމާއި ޚާއްޞަ  .5
 ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލުން. ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ސަނަދުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި

ދަރިވަރުންގެ ގްރޭޑްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު އެދޭ ފަރާތްތަކަްށ ފޯރުކޮށްދީ ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑުތަކާއި ބެޭހ  .6
 ގޮތުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުރުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން.

ންމެ އެދެވޭގޮތަށް ހިންގުމަށްޓަކައި މަސައްކަތުގެ ޢުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި ދަރިވަރުންގެ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ަބއި އެ .7
 އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައް ތަރުތީުބކޮށް މިބައިތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ރެޖިސްޓްރާރއަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

މިކަންކަން ާޙޞިލުކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މަޤްޞަދުތަކާއި ރޭވުންތައް ރޭުވމުގައި ބައިވެރިވެ  .8
 ކުދި މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން.

އައު  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މިހާރު ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި  .9
 ޖަލްސާތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ބައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުކުރުން.

ދަރިވަރުންގެ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އުފައްދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި   .10
ނޑައަޅާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ރެޖިސްޓްރާރއަށް އެހީތެރިވެދިނުން.  މަސައްކަތު ޢުޞޫލުތައް ކަ

ނޑަ .11 އެޅިފައިވާ ބަޖެޓް މޮނިޓަރކުރުމާއި އަހަރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމާއި ދަރިވަރުންގެ ޙިދްމަތްތަކާބެހޭ ބަޔަށް ކަ
 ބެލެހެއްޓުން.

ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑުތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި އެތެރެއާއި ބޭރުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ތަފާސްކުުރން. އަހަރީ   .12
 ރިޕޯރޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތތަްއ ޗާޕުކުރެވޭ ފެންވަރަކަށް ގެނެސް ހުށަހެޅުން. 

 

 )ށ( މަޤާމުގެ ޝަރުޠު 

 ފަތައް ތަޢުލީމީ ސި 

ނޑުގެ ލެވެލް އެސިސްޓަންޓް  ގެ  9ރެޖިސްޓްރަރ ކަމަށް ހަމަޖެއްސޭނީ ދަށްވެގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް  ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ.  ޓަރމިނަލް ޑިގްރީއެއް ހަދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

 ތަޖުރިބާ 

 މަދުވެގެން ތިންއަހަރުދުވަހުގެ ިހންގުމުގެ ނުވަތަ ޓާރޝަރީ ފެްނވަރުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާހުރުން. 

  ކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރާ ފާރާތުގެ މުސާރައާއި ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް  ރއެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރާ ( ނ) 

ނޑަށް ޭއނާ ފެތޭ ހަރުފަތަކާ  އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓަރާރގެ .1 ނޑައެޅޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ އޮނިގަ މުސާރަ ކަ
 ފެންވަރާއި، އެއެއްވަރަށެވެ. މިގޮތުން ޔުނިވަަރސިޓީއިން ބޭރުގެ މީހަކު ކުރިަމތިލައިފިނަމަ އޭނާެގ ތަޢުލީީމ 

ނޑުގައި  އޭނާފެތޭ ަމޤާަމކާއި އެއްވަރުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގެ ފަުހން ހޭދަކޮްށފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލާ އެކަޑެމިްކ އޮނިގަ
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  މުސާރަ ކަ



 

3 
 

ގޮތުގައި ދެވޭީނ ނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ެގ ޓެްއ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތައެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓަރާރގެ  .2

 ރ )ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( އެވެ.4000/-މަހަކު 

  

 އުޞޫލު ކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރާނޭ އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރާރ )ރ( 

އައްޔަންކުރުމުގެ މަސްދުވަސް ކުރިން މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު  2މަޤާމު ހުސްވުމުގެ އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓަރާރގެ  .1
ކަމުގެ މަޤާމު އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓަރާރމީގެ އިތުރުން  މަސައްކަތް ވައިސް ޗާންސެލަރ ކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ.

 ލަސްނުކޮށް އެކަމަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ 

 ކޮށްގެންނެވެ.  މީހަކު ހޮވާނީ ޢާންމުކޮށް އިޢްލާންމަޤާމަށް އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓަރާރގެ  .2

ން މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަޢުޫލމާތެއް ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މިކަ .3
 އިޢުލާނުގައި އެގެން އޮންނަންާވެނއެވެ. 

ބަރުން ހިމެނޭ ން މީހަކު ހޮވާނީ ތިރީގައިވާ މެމްކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިއެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓަރާރގެ މަގާމަށް  .4
 ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.

 ވައިސް ޗާންސެލަރ .4.1
 ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން  .4.2
 ރަޖިސްޓްރަރ .4.3
 ޑީން އޮފް ސްޓޫޑަންޓްސް .4.4
ނޑައަޅާ އެއް ޑީން  .4.5  ޑީނުންގެ ތެރެއިން ވައިސް ޗާންސެލަރު ކަ
މިކޮމިޓީގައި ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ކަންތައް ބަަލހައްޓަވާ އިސް މުވައްއްޒަފަކު އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި  .4.6

 ހިމެނޭނެއެވެ. 
 

ކޮލިފިކޭޝަނާއި ތަޖުރިބާއާއި ޢައްޔަންކުރެވޭނީ ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އެކެޑެމިކް އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓަރާރ ކަމަށް  .5
ނޑައަޅާނީ ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީންއިންނެވެ.  އިންޓަވިއުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެްނނެވެ. މާރކްސް ދޭނެބައިތަކާއި މިންވަރު ކަ

ނޑިޑޭޓުންނާއި އިންޓަވިއު ކުރަންާވނެއެވެ. އިންޓަވިއުގައި  .6 ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީއިން ޝޯްޓ ލިސްޓް ކުރެވޭ ހުރިހާ ކެ
 މިޝަން އަދި ވިޝަންގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ތަނުގެ 

  ހަފްތާތެރޭގައި ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ. 2އްޔަނުކުރެވޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ަލސްވެގެން ޢަ މި ވަޒީފާއަށް .7
 

 މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުން އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރާރގެ )ބ( 

އަހަރު ހުސްވުމުގެ ކުރިން ތަނުގެ މަސައްކަތް އޮބްޖެކްޓިވް ގޮތެއްގައި ޓެނުއަރގެ މެދުތެރެއިންނާއި ަފހު  .1
 އާސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ރިވިއުކުރާނެއެވެ. މި ިރވިއުގައި ހިމެނޭނެ ކަްނތައް ޭއނާ އެ ވަޒީފާ
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ގެ ސެލަރު ޗާން ޕިއުޓީ ވައިސް މި ކަންކުރާނީ ޑެ ހަވާލުވާއިރު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު ހަވާލުކުރާނެއެވެ. 
   ރަޖިސްޓްރާއެވެ. ގެމަތިންމަޝްވަރާ

 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރިވިއު ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް ހުށައަޅާނެއެވެ. 2ރިވިއު ކުރާތާ ގިނަވެގެން  .2

 

 މަޤާމުން ވަކިކުރުން އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރާރގެ ( ޅ)

ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ތަނުގެ ވެރިޔަކު ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ 
 ކައުންސިލްގައި އެކަމާ މެދު ބަޙުސު ކުރެވި ކައުންސިލުން އެ މީހަކު ވަކިކުރުމަށް ފާސްވުމުންނެވެ. 

މެދުތެރެއިން ކުރެވޭ ރިވިއުއިްނ އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ ދެރަކަމަށް  އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓަރާރގެ .1
 .ފާހަގަކުރެވިގެން މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމާިއ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވުމާއި މަގާމުގެ ޙުރުމަތް  .2
 އެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓަރާރ އްކުރުމުން ގެއްލޭފަދަ ކަމަ

މުވައްޒަފަކު އައްޔަނުކުރުމަށްފަހު، ެޓނުއަރ މުއްދަތު ަހމަނުވަނީސް  އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓަރާރގެ މަގާމަށް .3
ކޮމިޓީއަށް  އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ އައްޔަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ފަދަ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. މި

ދިނުމަށްފަހު، ޤުދުރަތީ އަދާަލތުގެ ފުރުޞަތު މުވައްޒަފަށް  ވަކިކުރުމަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު
 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ސިއްރު ވޯޓަކުން ތިންބައިކުޅަ ދެބައި މެްނަބރުންނަށް ވަކިކުރުމަށް ފެންނަ ަނމަަައެވެ. 

މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުަތއް ފިޔަވައި މަޤުބޫލު ސަބަަބކާހުރެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ  .4
ންސެލަރ ކައުންސިލަށް ޗާ ވަކިކުރުމަށް އެދި ވައިސްއެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓަރާރ ރެކަމެންޑޭޝަނާއެކު 

 އެވެ.ހުށައެޅައި ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ެމންބަރުންަނށް ވަކިކުރުމަށް ފެންަނ ނަމަ
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