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ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ކޮންޓްރޯލަރގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، 
 އިނާޔަތްތަކާއި، އައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު 

 

ޔުނިވަރސިޓީއަކީ މަލްޓި ޑިސިޕްލިނަރީ ދާއިރާތަކުން ތައުލީްމ ޯފރުކޮށްދޭ ތަނަކަށްވާއިރު، ދަރިވަރުންނާ އަދި މުވައްޒަފުންެގ 
ނޑުތަކަީކ ދިރާސާކޮށް ޤަވާއިދުން  ނޑުތައް ހުރެއެވެ. މިފަަދ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުޫޞލުތަކާއި މިންގަ

 ންޓްކުރަންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. އިސްލާޙް ގެނެސް އިމްޕްލިމެ

ެގ ގުމުވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްއިން އުފައްދަވާަފއިވާ ޕޮލިސީ އެންޑް ކޮލިޓީ ކޮްނޓްރޯލް ޔުނިޓް ހިން 2015
މި މަގާމަށް ހޮޭވ މަގާމަކީ ދާއިމީ މަގާމެއް ނޫނެވެ.  ގެކޮންޓްރޯަލރ އެޝުއަރަންސް ކޮލިޓީއްޔަތު އަދާކުރައްވާނީ މަސްއޫލި

ނޑައަޅަންޖެހޭ ޔުނިވަރސިޓީއިން ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކުރުމާއި ކޮލިޓީ ފަރާތަކީ  ިހފެއްޓުމަށް ކަ
 އެޝުއަރަންސް  ކޮލިޓީސަތުތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާ ފަންނީ މުވައްޒަފެކެވެ. ޔާސި

ކަށް މި މަގާމަށް ހޮވޭ ފަރާތައަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރަކަށެވެ.  4އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތް ހުންނަވާނީ ގެ މަގާމަށް ކޮންޓްރޯލަރ
ނޑުމެއްނެތި ވަޒީފާގައި ހުރެވޭނީ ގިނަވަގެން   ދައުރުގައެވެ.  2އަހަރުގެ  4މެދުކެ

 

 މުގެ ސިފަތައް ގެ މަގާ ކޮންޓްރޯލަރ އެޝުއަރަންސް  ކޮލިޓީ )ހ(  

ނޑަށް އޭނާ ފެތޭ ހަރުފަތަކާ ގެ ކޮންޓްރޯލަރ .1 ނޑައެޅޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ އޮނިގަ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަ
ލިބޭނީ އެކި މުސާރައެވެ. އޭގެ އިތުރުން  ފަރާްތތަކަށްފަަހރުމަތިން މިމަޤާމަށް ހޮވޭ އެއްވަރަށް ކަމަށްވާތީ އެކި 

ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.  އްޒަފަކަށްއަދާކުރައްވާތީ މި މަގާމުގައި ހުންނަ މުވަ ތަންހިންގުމުގެ ޒިންމާ 
އަކީ މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެއްަހމައެއްގައި ދެވޭ ދެވޭ ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސްމި

 . އެލަވަންސްއެކެވެ

ރޝިޕް ޓެނުއަ، ޑަމިކް މުއައްޒަފެއްނަމަޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެގެ މަގާމަށް އައްަޔނުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކޮންޓްރޯލަރ .2
ނޑުގައި އޭނާހުރި ޑެއެކެމުއްދަތު ހަމަވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ  ސްޕައިންއާއި އެއްވަރުގެ އެކަޑެމިކް މިކް އޮނިގަ

ބޭރުން ކޮންޓްރޯލަރގެ މަގާމަށް ހޮވުނު ފަރާތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވޭނެއެވެ.ދެބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު  މަގާމަކަށް
ނޑުގައި އޭނާހުރިއެކެޑެނު މީހެއްނަމަ ުޔނިވަރސިޓީގެ އްޔަންކުރެވުޢަ ސްޕައިންއާއި އެއްވަރުގެ  މިކް އޮނިގަ

 އޮތްނަމައެވެ.ހުސްކޮށްޔުނިވަރސިޓީގައި އެފަދަ މަޤާމެއް  އެ ވަގުތު ވޭނީވަޒީފާއެއް އޭނާއަށް ދެ

 ށް ގުނޭނެއެވެ. އްދަތު ޕްރޮމޯޝަންފަދަ ކަންކަމަމި މަގާމުގައި މުވައްޒަފު ހޭދަކުރި މު .3
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 ކަމުގެ ޒިންމާތައް  ކޮންޓްރޯލަރ އެޝުއަރަންސް  ކޮލިޓީ ( ށ) 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ހަރަކާތްތަކުގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތަްއތައް ފާހަގަކޮށް  .1
 އެކަންތައްތަކާއި ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާކުރުން.

ޅުކުރުމުގައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ދައުރަކީ ކޮބާކަން ޔުނިވަރސިޓީއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަ .2
ނޑުތަްއ އެ ފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތްކުރުްނ.   ފާހަގަކޮށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ހިަފހައްޓަން ބޭުނންވާ މިންގަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަލް ކޮލިފިކޭޝަން  .3
ނޑުތަކާއި ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ިހންގޭ ކޯސްތަކެއްތޯ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން ފްރޭމްވޯރކްގެ   މިންގަ

ކޮލިޓީ އެޝުއަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި، މިހާރު އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ސިޔާސަތުތައް  .4
 ހުށަހެޅުން ކައުންސިލްއަށް  އިޓާނެސެ ކްމިޑެކައެ ރިވިއުކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުަތއް ގެނެސް

 ތަންފީޒުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ މި ސިޔާސަތުތަކަށް އަމަލުކުރެވޭތޯ ބެލުން ކައުންސިލްއިން ފާސްކުރާ ސިޔާސަތުތައް  .5
ނޑައަޅާ ފަރުމާކުރާ މި ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތައް  .6 ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަްށ ކަ

 ކުރުވޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮުތްނ ވައިސް ޗާންސެލަރއަށް ލަފާ ދެއްވުން.ދިރާސާކޮށް އެ ފަދަ ކަންކަން ހައްލު
 

 )ށ( މަޤާމުގެ ޝަރުޠު 

 ތަޢުލީމީ ސިފަތައް 

ދަށްވެގެން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އައްޔަންކުރެވޭނީ ކަމަށް މަގާމަށް  ގެކޮންޓްރޯލަރ އެޝުއަރަންސް ކޮލިޓީ .1
ފުރަތަމަ ޑީގްރީ  ރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.ޓަރމިނަލް ޑިގްރީއެއް ހަދާފައިވާ ފަ  ފަރާތެކެވެ.ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ 

ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރެއްގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ އެކްޓިންގ ކޮންޓްރޯލަރެއްގެ  އޮންނަ ފަރާތެއް އައްޔަންކުރެވޭނީ
ވަންވާނީ މާސްޓްރސް ފެންވަރުގެ މީހަކު ޑެޕިއުޓީ ނުވަތަ އެކްޓިންގ ކޮންޓްރޯލަރގެ މަގާމަށް މިހަކު ހޮ މަޤާމަށެވެ.

 ކޮންޓްރޯލަރގެ މަގާމަށް ނުލިބިްއޖެނަމައެވެ. 
 މަދުވެގެން ތިން އަހަރުދުވަހުގެ ިހންގުމުގެ ނުވަތަ ޓާރޝަރީ ފެްނވަރުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާހުރުން.  .2

 

 ކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރާ ފާރާތުގެ މުސާރައާއި ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް  ކޮންޓްރޯލަރ( ނ)

ނޑަށް އޭނާ ފެތޭ ހަރުފަަތކާ އެއްވަރަށެވެ.  ކޮންޓްރޯލަރ .1 ނޑައެޅޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ އޮނިގަ މުސާރަ ކަ
ލިފިކޭޝަންގެ ކޮ ެފންވަރާއި، އެމިގޮތުން ޔުނިވަރަސިޓީއިން ބޭުރގެ މީހަކު ކުރިމަތިލައިފިނަމަ ޭއނާގެ ތަޢުލީމީ 

ނޑުގައި އޭނާފެތޭ މަޤާމަކާއި އެއްވަރުގެ މުސާރަ  ފަހުން ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަަތްށ ބަލާ އެކަޑެމިކް އޮނިގަ
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ



3 
 

ގޮތުގައި ނުއަރޝިޕް އެލަވަްނސް ގެ ޓެއް މަގާމަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތަ ގެކޮންޓްޯރލަރ އެޝުއަރަންސް ކޮލިޓީ .2
 ރުފިޔާ( އެވެ. ހާސްރ )ހ6000ަ/-މަހަކު ގޮތުގައި ދެވޭނީ ދެވޭނީ 

 

 ކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރާނޭ އުޞޫލު  ކޮންޓްރޯލަރ)ރ( 

 ކުކޮންޓްރޯލަރަމަސްދުވަސް ކުރިން އެ ތަނަށް  2މަޤާމު ހުސްވުމުގެ ގެ ކޮންޓްޯރލަރ އެޝުއަރަންސް ކޮލިޓީ .1
ކަމުގެ  ކޮންޓްރޯލަރމީގެ އިތުރުން  ފަށަންވާނެއެވެ.އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވައިސް ޗާންސެލަރ ކުރަން 

 ލަސްނުކޮށް އެކަމަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ މަޤާމު 

 ކޮށްގެންނެވެ.  މީހަކު ހޮވާނީ ޢާްނމުކޮށް އިޢްލާންމަޤާމަށް ގެ ކޮންޓްރޯލަރ އެޝުއަރަންސް ކޮލިޓީ .2

މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތްތަކުން ޭބނުންވާ އެންމެހާ ަމޢުލޫމާތެއް ޔުނިވަރސިޓީން ފޯުރކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  .3
 މިކަން އިޢުލާނުގައި އެގެން އޮްނނަންވާނެއެވެ. 

ސިލެކްޝަްނ  ބަރުްނ ހިމެނޭ ްނ މީހަކު ހޮވާީނ ތިރީގައިވާ މެމްއަކަށް ކުރިމަތިލާ ީމހުންގެ ތެރެއިކޮންޓްރޯލަރ .4
 ޓީއަކުންނެވެ.ކޮމެ
 ވައިސް ޗާންސެލަރ .4.1
 ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން  .4.2
 މެންބަރު  ގެ އެއްއުންސިލުން ހޮވާ ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ ކައުންސިލްކަ .4.3
 ރަޖިސްޓްރަރ .4.4
ނޑައަޅާ އެއް ޑީން  ވައިސް ޗާންސެލަރުޑީނުންގެ ތެރެއިން  .4.5  ކަ
މިކޮމިޓީގައި ކު އްޒަފަވައް މުއިސް ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި – .4.6

 ހިމެނޭނެއެވެ.  
ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭނީ ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އެކެޑެމިކް ކޮލިފިކޭޝަނާއި ތަޖުރިބާއާއި އިންޓަވިއުގެ  ކޮންޓްރޯލަރ .5

ނޑައަޅާނީ ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީންއިްނނެވެ.  މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ. މާރކްސް ދޭނެބައިތަކާއި މިންވަރު ކަ
ނޑިޑޭޓު  .6 ންނާއި އިންޓަވިުއ ކުރަންވާނެއެެވ. އިންޓަވިއުގައި ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީއިން ޯޝޓް ލިސްޓް ކުރެވޭ ހުރިހާ ކެ

 ތަނުގެ މިޝަން އަދި ވިޝަންގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ހަފްތާތެރޭގައި  2އްޔަނުކުރެވޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ލަސްވެގެން ޢަކަމަށް  ކޮންޓްރޯލަރ .7

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުން  ގެ ކޮންޓްރޯލަރ)ބ( 

ޓެނުއަރގެ މެދުތެރެއިންނާއި ަފހު އަހަރު ހުސްވުމުގެ ކުރިން ތަނުގެ މަސައްކަތް އޮބްޖެކްޓިވް ގޮތެއްގައި  .1
 އާސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ރިވިއުކުރާނެއެވެ. މި ިރވިއުގައި ހިމެނޭނެ ކަްނތައް ޭއނާ އެ ވަޒީފާ



4 
 

ޗާންސެލަރުންގެ  ޕިއުޓީ ވައިސްމި ކަންކުރާނީ ޑެއެކު ހަވާލުކުރާނެއެވެ. ހަވާލުވާއިރު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ
 މަޝްވަރައާއެކު ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ.  

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

 

 މަޤާމުން ވަކިކުރުން  ކޮންޓްރޯލަރ( ޅ)

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

ކަމަށް ޝިޕްގެ މެދުތެރެއިން ކުރެވޭ ރިވިއުއިން އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެރަކޮންޓްރޯލަރ .1
 .މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުން ފާހަގަކުރެވިގެން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމާިއ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވުމާއި މަގާމުގެ ޙުރުމަތް  .2
 ގެއްލޭފަދަ ކަމައްކުރުމުން ޕޮލިސީ އެންޑް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. 

ކުރުމަށްފަހު، ޓެނުއަރ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ކަމަށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަނުކޮންޓްރޯލަރ އެޝުއަރަންސް ކޮލިޓީ .3
އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ އައްޔަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ފަދަ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. މި ކޮމިޓީއަށް 

ށް ދާލަތުގެ ފުރުޞަތު ކޮންޓްރޯލަރއަވަކިކުރުމަށް ފެންނަ ސަބަބުަތއް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު ޤުދުރަީތ އަ
ންަނށް ވަކިކުރުމަށް ފެންަނ ރުވި މެންބަރުްނގެ ސިއްރު ވޯޓަކުން ތިންބައިކުޅަ ދެބައި މެންބަރުދިނުމަށްފަހު، ހާޒި

 އެވެ. ނަމަ

މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުަތއް ފިޔަވައި މަޤުބޫލު ސަބަަބކާހުރެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ  .4
ންސެލަރ ކައުންސިލަށް ހުށައެޅައި ތިންބައިކުޅަ ޗާ ވަކިކުރުމަށް އެދި ވައިސް  ކޮންޓްރޯލަރރެކަމެންޑޭޝަނާއެކު 

 އެވެ.ްނނަށް ވަކިކުރުމަށް ފެންނަ ނަމަދެބައި މެންބަރު

 

 

 2017ފެބްރުއަރީ  26ފާސް ކުރެވުނު ތާރީޚް : 

 

 

 

 

 


