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 އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރަރ )ޖެނެރަލް، ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ( 
 

 މަސްއޫލިއްޔަތު  މަގާމުގެ ( ބެހޭ/އިދާރ  ޢާއްމު ޚިދްމަތްތަކާ  ) ރެޖިސްޓްރަރ  އެސިސްޓަންޓް 

އި ސިސްޓަމް  ކޯސްތަކާއި ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އިސްނެގުން. މިކަމުގެ ތެރޭގަ .1

 އި އަްޕޑޭޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.  ޑިޒައިންކުރުމާއި ބެކަްޕ މަސައްކަތްކުރުން ކަށަވަރު ކުރުމާއި ޑޮކިޔުމެންޓް ކުރުމާ
 ޔުނިވަރސިޓ ގެ ކޮމިއުނިޓ އަށް، ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންކަމުގައި ރިސޯސްއެއްގެ ގޮތުން ޚިދްމަތްކުރުން.   .2
ޒުކުރުން. މިމަސައްކަތުތެރޭގައި، ދަރިވަރުންގެ  ކޯސްތަކާއި އެކަޑެމިކް ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ތަންފ  .3

 ނެއެވެ. އެކަޑެމިކް ސްޓޭންޑިންގ ބެލުމާއި ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމާއި އެއް ޓާމުން އަނެއް ޓާމަށް ދަރިވަރުން ކުރިއަށް ޖެއްސުން ހިމެ
މުވައްޒަފުންގެ މަސަ .4 ޙަވާލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ  އްކަތް ބެލުމާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް 

ހުށަހެޅުންތައް  ސެކްޝަނަށް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ވަޒަންކުރުމާއި  ފެންވަރު  ޙައްލުކުރުމާއި  މައްސަލަތައް    ތަމްރ ންކުރުމާއި 
ޒަފުންގެ ފަރާތުން އެންމެ އެދެވޭ ޚިދްމަތް ނެރުމަށް އެ މުވައްޒަފުންގެ  ހުށަހެޅުމުގައި ރެޖިސްޓްރާރގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުން. މުވައް 

 މަސައްކަތުގެ ރޫޙު މަތިކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމަކ  މިމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ. 
އްޞަ ްޕރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ސަނަދުތައް  އެކަޑެމިކް ޓްރާންސްކްރިްޕޓް ްޕރޮސެސްކުރުމާއި ދަސްވެނިވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ވިލަރެސްކުރުމާއި ޚާ .5

 ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް ރިޯޕޓްތައް އެކުލަވާލުން. 
މައްސަ .6 އުފެދޭ  ގޮތުން  ބެހޭ  ރެކޯޑުތަކާއި  ދަރިވަރުންގެ  ފޯރުކޮށްދ   ފަރާތްތަކަށް  އެދޭ  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން  ގްރޭޑްތަކާބެހޭ  ލަތައް  ދަރިވަރުންގެ 

  ޖަވާބުދާރ ވުން. ހައްލުކުރުރުމާއި
ކަންތަ .7 އިސްކަންދޭ  އެކުލަވާލައި  ޢުސޫލުތައް  މަސައްކަތުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި  އެދެވޭގޮތަށް  އެންމެ  ބައި  ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ  އްތައް  ދަރިވަރުންގެ 

 ތަރުތ ބުކޮށް މިބައިތައް ތަރައްޤ  ކުރުމުގައި ރެޖިސްޓްރާރއަށް އެހ ތެރިވެދިނުން. 
ލަވާލައި  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މަޤްޞަދުތަކާއި ރޭވުންތައް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވެ މިކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުދި މަޝްރޫޢުތައް އެކު .8

 ހިންގުން. 
ޖަލްސާ .9 ބޭރުގައި  އެތެރެއާއި  ޔުނިވަރސިޓ ގެ  ްޕރޮމޯޓުކުރުމާއި  ްޕރޮގްރާމްތައް  ހިންގާ  މިހާރު  ްޕރޮގްރާމްތަކާއި  ދަރިވަރުންގެ  އައު   ތަކުގައި 

 ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ބައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓ  ތަމްސ ލުކުރުން. 
ޑައަޅާ  ދަރިވަރުންގެ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އުފައްދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި މަސައްކަތު ޢުޞޫލުތައް ކަނ  .10

 ތެރިވެދިނުން. ތަރައްޤ  ކުރުމުގައި ރެޖިސްޓްރާރއަށް އެހ 
 އަހަރ  ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމާއި ދަރިވަރުންގެ ޙިދްމަތްތަކާބެހޭ ބަޔަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް މޮނިޓަރކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން.  .11
ތަފާސްކުރުން. އަހަރ  ރޯިޕރޓަށް ބޭނުންވާ  .12 ސިޔާސަތުތަކާއި އެތެރެއާއި ބޭރުގެ މަޢުލޫމާތުތައް   މަޢުލޫމާތުތައް  ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑުތަކާބެހޭ 

 ޗާުޕކުރެވޭ ފެންވަރަކަށް ގެނެސް ހުށަހެޅުން.  
 މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މަތ ގައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ޙަވާލުކުރެވޭ އޮފ ހުގެ އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.  .13
 ރެޖިސްޓްރަރ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތ ން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.  .14
 ރެޖިސްޓްރަރ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތ ން ވަޞ ލަތްތައް ހޯދާ ބެލެހެއްޓުން.  .15
ދިނުމު .16 ޚިދުމަތް  ދެވޭ  ބޭނުންކުރުމާއި  ވަސ ލަތްތައް  ކުޑަގޮތެއްގައި  އިސްރާފު  ވ ހައިވެސް  ކުރުމުގައި  ބޭނުން  ތަކެތި  މަރުކަޒުގެ  ގައި  އިދާރ  

 ސާބިތުވެ ދެމިހުރުން. 

މުވައްޒަފުން   . 17 މިންވަރަށް  ކުރެވޭނޭ  ހިނދެއްގައި،  ނެތް  އޭނާ  ޢާއްމު މަސައްކަތްތައް،  ކުރާ  އިން  ޓެކްނިކަލް  އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރަރ 

 ފަރިތަކުރުވުން. 
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 ( މަޤާމު ސްޓޫޑަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް/އިދާރ ރ ) އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރަ 
 

 ( މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު . އެސް.އައި.އެސް ) ރ އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރަ 

ތެރޭގަ .1 މިކަމުގެ  އިސްނެގުން.  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ނިޒާމާ  ބަލަހައްޓާ  މަޢުލޫމާތު  ދަރިވަރުންގެ  އި  ކޯސްތަކާއި 
ްޕރޮސަ ހެދުމާއި،  ސެޓަްޕތައް  ކުރުމާއި،  ޑިޒައިން  ބެކަޕް  ސިސްޓަމް  ހިންގުމާއި،  ކުރުމާއި ސްތައް  ޑޮކިޔުމެންޓް  ކުރުމާއި  މަސައްކަތްތައް 

 އަްޕޑޭޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ކަންކަމުގެ  މި  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ކޮމިއުނިޓ އަށް، ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންކަމުގައި ރިސޯސްއެއްގެ ގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރުން. .2
ބޭނުންވާ ރިޯޕޓް    ފަދަ ތަންތަނަށް  ފެކަލްޓ ، ގްޒާމް ޑިާޕރޓްމަންޓްޔު، ސްޓޫޑަންޓް ސަޯޕރޓް، އިރިޕޯޓްތައް ޖެނެރޭޓްކުރުމާއި، ރެވެނިތެރޭގައި  

 ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ. ނެގޭނެ އިންތިޒާމު

، މުޢާމަލާތު  ދުން އަްޕޑޭޓްކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްއި ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމު ގަވާ .3
ފަރާތްތަކާ ވެންޑަރއާއި    ކުރަންޖެހޭ  ގެނައުމަށް  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  މުޢާމަލާތުކޮށްގެން  އާއި  ވެންޑަރ  ސިސްޓަމް  އަދި  ގުޅުން. 

 މުޢާމަލާތުކުރުން. 

ތަމްރ ންތައް ދިނުމުގައި އިސްނަގައި ތަމްރ ން ްޕރޮގްރާމް  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނާ ގުޅުންހުރި އިދާރ  މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ   .4
 ރާވައި ހިންގުން. 

ފަންނ  ތަމްރ ނު ދިނުމާއި، ތަމްރ ނުތައް  .5 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ  ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ  ރާވައި    ދަރިވަރުންގެ އިދާރ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 
 ހިންގުން. 

 ސްކޮށް ރިޯޕޓް އެކުލަވާލުން. ދަރިވަރުންގެ ޓްރާންސްކްރްިޕޓްތައް ްޕރޮސަ ނެގަނެ، އެދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުން ދުރާލާ ދެ .6

އި މަޖެއްސަޔުނިވަރސިޓ ގެ ވެބްސައިޓުގައި ދަރިވަރުންގެ އިދާރ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައެއް ގާއިމުކޮށް ޤަވާއިދުން އަްޕޑޭޓްކުރުވޭނެ އިންތިޒާމް ހަ .7
 އަދި އަބަދުމެ ތަރައްޤ ކުރުން.   .އަދި އަްޕޑޭޓްކުރުން

 . ންވެރިވާގޮތަށް ވެބްސައިޓުގައި ފެންނަގޮތް ހެދުމާއި، ޤަވާޢިދުން އަްޕޑޭޓް ކުރު އުޤު ޔުނިވަރސިޓ ގެ ކޯސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝަ .8

  ވަރުންގެ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު އެދެވޭނެ ގޮތަށް ތަރައްޤ ކޮށް ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކުރުން. މިގޮތުން ދަރި  .9
ްޕޓް ފަދަ މުހިއްމު ލިޔުންތަކަށް  ރ، ޕޭމަންޓް ރިސ ޯޕޓަލްއެއް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮްޕކުރުމާއި، ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ްޕލޭސްމަންޓް ލެޓަ   ޞަޚާއް

 ހަމަޖެއްސުން. އެދެވި އަދި ނެގޭނެ އިންތިޒާމު

ކުރުމަ .10 ހަރުދަނާ  މަސައްކަތްތައް  ބައިގެ  އިދާރ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  އުފައްދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި، މަސައްކަތުގެ އުސޫލުތައް  ދަރިވަރުންގެ  ށް 
 ތަރައްޤ ކުރުމުގައި ރެޖިސްޓްރާރއަށް އެހ ތެރިވެދިނުން.  އިކަނޑައަޅަ

 އަހަރ  ރިޯޕޓާއި، ތަފާސް ހިސާބުބަލަހައްޓާ ޤައުމ  މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ޗާޕްކުރެވޭ ފެންވަރަށް ހުށަހެޅުން.  .11

ޙާ .12 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ދިމާވާ  ޖެނެރަލްގެ  ރެޖިސްޓްރަރ،  އެސިސްޓަންޓް  މަތ ން،  ގޮތެއްގެ  އަންގާ  ރެޖިސްޓްރަރ  ގުޅިގެން،  ލަތްތަކަކާ 
 ކުރުމުއްދަތަކަށް އަދާކުރުން. 
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