ޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީ

މަޤްޞަދު
ޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި ރިސާރޗް ކުރިއެރުވުމަށާއި ރިސާރޗް
ކުރިއެރުވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ފަންޑިން ހޯދުމަށްޓަކައި ،ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ރިސާރޗް ފަންޑު ދޫކުރުމެވެ.

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
 .1ގްރާންޓް ދިނުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ ،އިސްކަންދޭނޭ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުން.
 .2ގްރާންޓް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ޢަމަލު ކުރަންޖޭހެ ގޮތް ސާފުކޮށް އަދި ހަމަކޮށް އޮތްތޯ ކަށަވަރު ކުރުން.
 .3ގްރާންޓްދޭ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުން.
 .4ގްރާންޓް ދެވެނީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައިކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .5ގްރާންޓް ދޭނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.
 .6ގްރާންޓް ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ވާނުވާ ބެލުން.
 .7އިތުރު ފައިސާ ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުންނާއި އެތެރެއިން ހޯދަންޖެހޭތޯ ،ހާލަތަށް ބަލައި ކަނޑައެޅުން.
މެންބަރުން
 .1ރިސާރޗް އާ ބެހޭ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ
 .2ފައިސާއާ ބެހޭ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ
 .3ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ،ޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އެއް މެންބަރު
 .4ރިސާރޗް ޑިގްރީ އެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން ކަނޑައަޅާ  2މެންބަރުން.
މި ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ  3އަހަރު ދުވަހެވެ .ކޮމެޓީގެ ކޯރަމަކީ  3މެންބަރުންނެވެ .ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
ކޮމިޓީއިން  1އަހަރު ދުވަހަށް ޢައްޔަނު ކުރާ ފަރާތެކެވެ.

ފަންޑު ލިބުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވުން
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް އެމީހުން ހިންގަން ބޭނުންވާ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް
އެދެވިދާނެއެވެ .އަދި ފުލް-ޓައިމް ރިސާރޗް ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދެވިދާނެއެވެ .ފުލްޓައިމް ރިސާރޗް
ދަރިވަރުން ކަމުގައި ބަލާނީ ،މަތީ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާ ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުންނެވެ .ރިސާރޗް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާއަކީ
ކޮންޓެސްޓަބްލް ފަންޑަކުން ދެވޭ ފައިސާއެވެ .ވަކި މިންވަރެއްގެ ގްރާންޓަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ހުސްވުމުން ،އެ އަހަރަކު
އިތުރަށް ސަފުން ރަނގަޅު އެޕްލިކޭޝަންތައް ހުށަހެޅިއަސް ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެހީދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނީ އެއް
 6ސަފްހާގެ ތެރެއިން  1ވަނަ ސަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީ

ފަހަރަކުވެސް ،އެހީ ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ
ތީސިސް ލިޔަމުންދާ މާސްޓަރޒް ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން  10،000ރުފިޔާއެވެ .ޕީ.އެޗް.ޑީ ހަދަމުންދާ
ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން އަހަރަކު  10،000ރުފިޔާއެވެ .އަދި މުޅި ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ގިނަވެގެން 30،000
ރުފިޔާއެވެ.
ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ގްރާންޓްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ،ވަގުތަށް ތީސިސް ނިންމުމެވެ .އެހެންކަމުން އެކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާތަކުގެ
ފަންޑިންގ އަށް (ކޮންފަރަންސް ދިއުމަށް ޚަރަދުކުރުމާ އަޅާބަލާއިރު) އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ .ގްރާންޓް ލިބިގަތުމަށް
ސްޕަރވައިޒަރުގެ ރުހުން ބޭނުންވާނެއެވެ.

ސުންގަޑި
ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  1މާރޗް އާއި  1އޯގަސްޓް އެވެ .މި
ސިޔާސަތު ތަންފީޒުވާ ކުރާ އަހަރު ،އޮކްޓޯބަރުގެ ކުރިން ކޮންމެ އިރަކުވެސް ،އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ފަންޑިންގ ދޭ މިންވަރު
(ހ) ކުޑަ މިންވަރު( 10000 :ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާއާ ހަމައަށް
(ށ) މެދު މިންވަރު( 100000 :އެއް ލައްކަ) ރުފިޔާއާ ހަމައަށް
(ނ) މަތީ މިންވަރު( 1000000 :އެއް މިލިޔަން) ރުފިޔާއާ ހަމައަށް

ފޯމާއި އިރުޝާދު
ރިސާރޗް ކުރުމަށް ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުގައެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލްތައް ރިވިޔޫ ކުރުން
ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ ޝަރުޠުތަކަށް ފެތޭ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ އެހީތެރިވާނެއެވެ.
ޕްރޮޕޯސަލް ކޮމިޓީއަށް ލިބުމުން ،އެ ފޮނުވާނީ ،ކޮމިޓީގެ ދެ މެންބަރަކަށެވެ .މި މީހުން ،އެ ޕްރޮޕޯސަލް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކިޔާ،
ކޮމިޓީއަށް އޭގެ ޚުލާޞާއެއް ހުށަހަޅާނެއެވެ .ޕްރޮޕޯސަލް ރިވިޔޫ ކުރުމަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތައް ،އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ޝާމިލް
ވެގެން ނުވާނެއެވެ .ޕްރޮޕޯސަލް މުރާޖަޢާ ކުރާ މެންބަރުން ،އެމީހުންގެ ނިންމުން ހުށަހަޅާނީ ރިސާރޗް އާ ބެހޭ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް
ޗާންސެލަރ އަށެވެ .ދެން މުރާޖަޢާ ކުރި ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ،އެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާނީއެވެ.
ޕްރޮޕޯސަލްތައް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް
 .1ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދާއިރާގައި އޭގެ މުހިންމުކަން
 6ސަފްހާގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ސަފްޙާ

ޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީ

 .2ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ ގޮތާއި ބަޖެޓް
 .3ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ޤާބިލްކަން
 .4ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ފިކުރީ ކުރިއެރުމާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށްބަލާއިރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުހިންމުކަން.
 .5ކުރީގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ފަންޑް ދެވިފައި ވުމާއި ،ފަންޑުކުރަން އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޢަދަދާއި އަގު.

ޕްރޮޕޯސަލްތައް ވަޒަން ކުރާނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އޭގެ ޢިލްމީ ބުރަދަނަށް ބަލައެވެ .ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ ޤާބިލްކަން ،ނުވަތަ
ކުރީގެ ކާމިޔާބީތައް ބަލާނީ ،ދެވަނަކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ،އެ ހުށަހެޅި
ފަރާތުގެ ޢިލްމީ ހައިބަތަށްވުރެ މުހިންމު ވާނެއެވެ .ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ޢަމަލުކުރުން ،ކޮމިޓީއަށް ފަސް ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ހުށަ ހެޅުމަށް ،ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ.

ފިކުރީ މުދާ
ދިރާސާގެ ސަބަބުން އީޖާދުކުރާ ނުވަތަ އުފަންކުރާ ފިކުރީ މުދަލާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާ ބެހޭ
ސިޔާސަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ލިބުނު އެހީ ފާހަގަކުރުން
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންޑިން ލިބިގެން އެއްވެސް ރިސާރޗެއް ނުވަތަ ރިސާރޗުން ބައެއް ހަދާފައިވާނަމަ ،އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި
އެކަން ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ .ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ މަޒުމޫނެއް ނަމަ ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްފަދަ ޢިބާރާތެއް ހިމަނަން
ވާނެއެވެ.
"މި ދިރާސާ އިން ބައެއް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ލިބުނު ރިސާރޗް ގްރާންޓެއްގެ
ސަބަބުންނެވެ".

ނިހާއީ ރިޕޯޓް
ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭތާ  1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް ޔުނިވަސިޓީ ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީއަށް
ފޮނުވަން ވާނެއެވެ .މި ރިޕޯޓްގައި ދިރާސާގެ ނަތީޖާތަކާއި ،ރިސާރޗް އާ ގުޅިގެން ޝާއިޢު ކުރި ނުވަތަ ކުރާ ތަކެތި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ރިސާރޗްގައި އެއްޗެއް އުފެއްދިނަމަ ،އޭގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ސާމްޕަލް އެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،މި ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެން ގްރާންޓެއް ނުލިބޭގޮތަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 21 :މެއި 2014
ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚް 21 :މެއި 2014
މުރާޖާކުރި ތާރީޚް 4 :ފެބްރުއަރީ 2015
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ީޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓ
University Research Grants Committee

Objectives
To promote and encourage Facuty/Centre reseach and external funding of that research by
distributing funds for the support of scholarly research projects.
Terms of Reference
1. To determine the principle purpose of the funds, including the setting of priorities if
applicable
2. To ensure that the application process is clear and appropriate
3. To set the criteria for the selection
4. To ensure that funds are allocated in a fair and transparent manner
5. To decide upon the recipients of funding
6. To review the progress of projects funded via awards under its control
7. To consider the use and allocation of any additional sources of funding, internal or external,
that should become available on an ad hoc basis
Membership
1.
2.
3.
4.

Deputy Vice Chancellor responsible for research
Deputy Vice Chancellor responsible for finance
A person with university research experience appointed by the Council
Two members with research experience appointed by the Academic Senate

The chair will be elected by the committee for a duration of one year. The duration of membership
shall be three years. Three members of the committee shall form a valid quorum.
Eligibility for Funds
Any staff of MNU may apply to the Committee for financial assistance in conducting research
projects. Full-time research students (either, masters or doctorate by research) may also apply for
grants.
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The contestable funds are limited and once a certain category of available funds are exhausted, no
further funds will be available even if there are strong applications. In distributing grant funds,
priority will be given to those who have not received funds earlier.
For masters by thesis students, the grants are limited to MVR10,000. For doctorate students, the
grant is limited to a maximum of MVR10,000 per year or a maximum of MVR30,000 for the full
duration of the course. For students, the primary purpose of the grant is completion of the thesis in
due time. Therefore, research related expenses will get priority over conference funding.
Supervisor approval is required for student research grants.
Deadlines
The deadlines for funding applications are 1st March and 1st August.
Levels of Funding
(a) Small Grants
Small grants are up to MVR 10,000.
(b) Mid-Range Grants
Mid-Range Grants are upto 100,000
(c) High-Range Grants
High Range Grants are upto 1,000,000.
Forms and Guidelines
Applications for funding must be submitted in the appropriate form and must follow the
guidelines therein.
Review of Proposals
The committee’s secretary will check the proposal against established criteria, and allow the
applicant to correct any deficiencies. The proposal will then be sent to two members of the URC
and to outside reviewers. Reviewers cannot be directly involved with the project. Reviewers
submit their confidential evaluations to the Deputy Vice-Chancellor responsible for research. The
reviews are then provided to the committee members who will present the proposal to the whole
committee at the next meeting.
Criteria for evaluation and acceptance include:
1. The significance of a project in its particular field.
2. The soundness of the proposed plan and budget.
3. The competence of the applicant.
4. The significance of the proposed work to the career development and intellectual growth of
the applicant.
5. In funding cycles in which the committee receives more applications than it can fund, the
committee will take under consideration the number and frequency of the applicant’s
previous URC grants.
The proposal is evaluated primarily on its own merits, and only secondarily on the past
achievements of the applicant. A strong academic reputation will not substitute for a complete and
well-written proposal. The committee may defer acting on the proposal and request additional
information.
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Intellectual Property
Intellectual property arising from the research will be considered within the University Intellectual
Property Policy.
Acknowledgement of Grant
Any published work supported in whole or in part by a URC
grant should acknowledge such support. If a paper or article on the study is published, such
acknowledgement may be the inclusion of the following statement in the text:
“This study was supported in part by a Research Grant from the Maldives National
University.”

Final Report
Awardees are required to submit a final project report to URC within 1 month of the
completion of the project. This report must include a brief summary of research results and/or
manuscripts published, submitted or in preparation. If a product or device is the result, photos
or samples may be
provided. Failure to comply with this requirement may render the investigator ineligible for
future funding from the URC.

References
http://research.utah.edu/awards/urc/frcg/
https://www.york.ac.uk/staff/research/governance/committees/priming-fund/#tab-1

Downloaded 15 May 2014

Date of Approval: 22st May 2014
Effective date: 21st May 2014
Reviewed: 4th February 2015

ީޔުނިވަރސިޓީ ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓ

ާ ވަނަ ސަފްޙ6 ް ސަފްހާގެ ތެރެއިނ6

