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  އޮފީސް  ރިސާރޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

މަސައްކަތާއި ތަރުތީބުކުރެިވފައިާވ ޮގތާއި ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސާރޗްެގ  
  ވަޒީފާ ބަޔާން 

 

  

  ފަސްމަންޒަރު 

. ދިގު  2013މާރޗް   5ޔުނިވަރސިޓީގައި ރިސާރޗް ކުރިއެރުވުމަށް، ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރެވުނީ  ގައެވެ
. ދެން  ގައި އެތަނުގެ ނަމުން   2015ނޮވެމްބަރ   4މުއްދަތުގެ ރިސާރޗާ ބެހޭ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް ވިލަރެސް ކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ

. ފަހަކަށް އައިސް އެތަނަށް ޢާއްމު ވެފައިވާ ނަމަކީ، ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް  ރިސާރޗް ސެންޓަރ   ކަނޑާލުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ވެއެވެ

.   އެވެ

  ހުށެހެޅުން 

ތަފާތު ކަންކަން އެތަނުން ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެންނާއި ޔުނިވަރސިޓީ ގައި  ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މަސައްކަތާ 

ޓް ދަރިވަރުން ގިނަވެ، ރިސާރޗް އަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، އައު ގޮތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސާރޗްގެ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭ

 .   ބެލެހެއްޓުން ތަރުތީބުކުރަން ހުށަހަޅަމެވެ

 :   ރިސަރޗް ސެންޓަރގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ

.ޑީމަތީ   (ހ).   .އެޗް ) ބޭނުންވާއެހީތެރިކަން ދިނުމަށާއި ދިމާވާ - ބައި-އަދި މާސްޓަރސް .ސަނަދުތަކަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް (ޕީ ރިސަރޗް
މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ޚާއްޞަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ސެންޓަރެއް ޔުނިވަރސިޓީގައި 

  .   މިވަގުތުނެތުން

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިގަނޑުއެއް އަމާޒަކީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރެވޭ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ    (ށ).  
ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން ކަމުގައި ވިއަސް 

. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މިފަދަ ދިރާ   ސާތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މިވަގުތުހަމަޖެހިފައި ނެތުން

  

ޤާއިމްކުރުމަށް ފުރަތަމަ ވިސްނުމުގައި  ގުނަވަނެއް ޔުނިވަރސިޓީގައި  ތިންރިސާރޗާ އާ ގުޅޭ ދެމަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި،  

.  ބަޔަކަށް ތަނުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ތިން ޙާލަތާއި ވަގުތަށް ބަލައި ފެނުނު ކަމުގައި ވިއަސް،   ބެހުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ
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މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރާ ކޮންޓްރެކްޓް ރިސާރޗުންނާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކުން އަމިއްލައަށް ފައިސާ   ބަޔަކީފުރަތަމަ  .1
) އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ ބަދަލުގައި ދިރާސާތަކާއި ދަލީލުތަކުގެ މައްޗަށް   ހޯދައިގެން، ޕަބްލިކް ޕޮލިސީތައް (ޢާއްމު ސިޔާސަތުތައް

. ގޮތަށް އެކުލަވައިލުމަށް ބާރުލާ ބިނާކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތަކާ ގުޅޭ އަގަށް  މި ތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި،   ތަނެކެވެ
 ކޮންޓްރެކްޓް ރިސާރޗްކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ރިސާރޗް އާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރާ، އަދި އެކަމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް  ތަންފީޒުކޮށް،  ބަޔަކީދެވަނަ  .2

 ބައެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ ކުރުމާއި ފެތުރުމާއި ރިސާރޗް ޙަރަކާތްތައް އިޙްތިފާލުކުރުމާ ބެހޭ ރިސާރޗް ޝާއިޢު

ތިންވަނަ ބަޔަކީ، ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަރިވަރުން ނިސްބަތްވާ ފެކަލްޓީތަކުން ޢާއްމުކޮށް ނުދޭ ޚިދުމަތްތައް އެ ދަރިވަރުންނަށް   .3

 ފޯރުކޮށްދޭ ބައެވެ. 

  

  އި، ރިސާރޗްއާ ބެހޭ ބައިގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލަ

  

  އޮފީސް ރިސާރޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

  

ޕަބްލިކް ޕޮލިސީތަކަކީ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވައިލާ އެއްޗަކަށް ހެދުމަށް، މުހިއްމު އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާ ގުޅޭ  .1
 ދިރާސާތައް ކުރުން.

 . ކެމުންކޮންޓްރެކްޓަށް ރިސާރޗްކްޮށ، ތަން ހިންގުމަށް އާމްދަނީ  .2
 ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ރިސާރޗް ޕްރޮޕޯސަލްތައް އެކުލަވައިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން. .3
 ކުދި ރިސާރޗް ހެދުމަށް ފައިސާދޫކޮށް އެކަންކަން ވާނުވާ ބެލުން.  .4

. ބޮޑެތި ރިސާރޗްތައް ހެދުމަށް އެތިކްސްއާ ބެހޭ ކަންކަން  .5   ބެލެހެއްޓުން
 ރިސާރޗް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުން  .6
 ރިސާރޗް ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަރިވަރުންނަށް އެ ދަރިވަރުން ނިސްބަތްވާ މަރުކަޒުތަކުން ނުދެވޭ އެހީތެރިކަން ދިނުން.  .7
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 ތަނުގެ ގިޔުގަނޑު

  

  

  ބެހޭ ބައިގެ މަސައްކަތް އި ކޮންޓްރެކްޓް ރިސާރޗާ  ޕޮލިސީ އާ  . 1

  

  

)  މަސައްކަތްތައްމިބައިެގ   (މެންޑޭޓް

  ހެކިތަކަށް ބިާނކޮށް ދިރާސާކޮށްެގން ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުމަށް ބާރުއެޅުން  (ހ)

  (ށ) ޕޮލިސީ ޕްރޮސިޒްތައް ދިރާސާކުރުން 

  ސިޔާސަތުތަކަށް ާވގޮތްބަލައި ނަތީޖާ ވަޒަންކުރުން (ނ) 
  ތަްނފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކޮށް ލިއޭސްކުރުން (ރ) ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި 

  (ބ) ތަރައްޤީ އާ ގުޅޭ އެކި ކަންކަމަށާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސިޔާސަތުތައް އެޑްޮވކޭޓްކުރުްނ
  (ޅ) ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ޖާރނަލްތަކާއި ލުއި ފޮތްތަކާއި މޮޮންގރާފްތައް ޝާއިޢުކުރުން 

   ތަމްރީނުތައް ހިްނުގން (ކ) ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭ

  (އ) ތަްނ ހިްނުގމަށްބޭުންނާވ އާމްދަީނ ލިބޭޭނ ދިރާސާތައްކުރުން 

  (ވ) ތަނަށް ލިބޭ އާމްދަީނ އިްނ ރިސާރްޗ ފަންޑެއް އެކުލަވައިލުން 
  

ރޗްޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސާ

ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ރިސާރޗް  
ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ 

އެހީތެރިކަން
ރިސާރޗް ކުރިއެރުވުން

 އާއި ކޮންޓްރެކްޓް ރިސާރޗް
ޕޮލިސީ ރިސާރޗް 
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  މުވައްޒަފުން  .2

އަސާސީ މުވައްޒަފުްނ ފިޔަވައި އެހެްނ މުވައްޒަފުްނ ހޯދީާނ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ުގޅިެގްނ ކްަނކަްނ ކުރުމަށް 

  ކޮްނޓްރެކްޓަރަށެެވ.  

 

  ބައިގެ މަސައްކަތް   ކުރިއެރުވުމާ ބެހޭ   ރިސާރޗް .  2

  

 ގައި އެހީތެރިވުން ރިސާރޗް ޕްރޮޕޯސަލްތައް އެކުލަވައިލުމު 

 .ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިެވދިުނން  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްބޮޑެތި  .1

 އަލުްނ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަްނ ލިބޭ ފުރުސަތުތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުށަހެޅުްނ.  .2
 ޕްރޮޕޯސަލްތައް އެޑިޓްކުރުމާއި ލިޔުމާ ބެހޭ ާވރކްސޮޕްތައް ހިްނުގްނ.  .3

 ޮގތުަގއި އެހީތެރިުވން. ޕްރޮޕޯސަލްތަކުެގ ޓެކްނިކަލް ންޫނ ބައިތައް ފުރާޭނ   .4

ޕްރޮޕޯސަލް ލިޔުމާއި، ރިސާރްޗެގ އިޖްރާޢަތްތަކާއި ރިޕޯޓް ލިޔުމުެގ ހުަނރުވެރިްނ، ރިސާރްޗ ކުރާ ފަރާތްތަކުެގ  .5
  މެދުަގއި ކުރިއެރުުވން. 

 ފަންޑިްނ އޭޖެންސީ ތަކާއި ސްޕޮްނސަރުްނނަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް މުރާޖަޢާކޮށް ރުހްުނދިުންނ.  .6
 ރިސާރްޗ ހަދަްނ ބޭުންނާވ މީހުްނނަށް ފަްނޑިްނގ ފުރުޞަތުތައް ހާމަކޮށް އެްނުގްނ.  .7

ަވކި ދާއިރާއަކަށް ޝައުޤުެވރިާވ ޔުިނަވރސިޓީެގ ރިސާރްޗ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޕޮޓެްނޝަލް ސްޕޮްނސަރުްނާނ  .8
 ުގޅުުވން. 

  ރިސާރްޗ ފަންޑްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ޑޭޓާބޭސްއެއް ބަލަަހައްޓައި ޝާއިޢުކުރުްނ.  .9
  

  ކުދި ރިސާރްޗ ހެދުމަށް ފަންޑުދޫކޮށް ާވުނާވ ބެލެހެއްޓުްނ

 ްޗ ހެދުމަށް ފަންޑް ދޫކުރުމާއި ާވނުާވ ބެލުން ރކުދި ރިސާ .1

ްގރާްނޓް ދެޭވ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގ ބައްދަލުވުްނތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ސުްނގަޑިތަކަށް ސަމާލުުވމާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް  .2
 އެކުލަވައިލުމުގައި އެހީތެރިވުން 

 ްގރާްނޓްތަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ިވލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .3
، ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއި ރިސާރްޗ އެވޯޑްތަކުެގ މައުލޫމާތު ބަލަހައްޓައި ުނހިނާގ އެވޯޑްތައް ކެންސަލްކޮށް .4

 އެޯވޑްތަކަށް ާވުނވާ ބެލުްނ. 
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  ފަހިކުރުން ރިސާރްޗ މަސައްކަތުަގއި ުގޅިެގްނ މަސައްކަތްކުރުްނ  

 ޔުިނވަރސިޓީެގ ތެރޭގައި އެއްބާރުލުންތަކާއި ކޮލަބޮރޭޝްަނތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުްނ .1

 ރިސާރްޗ ހެދުމަށް ފެކަލްޓީތަކުެގ މުަވއްޒަފުްނެގ އެއްބާރުލުްނ ހޯދުން  .2
 ރިސާރްޗކުރަްނ ބޭުންނާވ ފަރާތްތަކަށް މެްނޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހަމަޖެއްސުން  .3

 ދެލިކޮޕީތައް ލިޔެ، މުރާޖަޢާކޮށް، ހުށަހަޅައި ާވުނާވ ބެލުން ރިސާރާޗ ުގޅޭ އެމްއޯޔޫތަކުެގ  .4

/އިންޑަސްޓްރީ އާ  .5  ބަދަހިކުރުން  ުގޅުްނ ދެމެދު ޔުިނވަރސިޓީއާ ކޮމިޔުިނޓީ

 ބަދަހިކުރުން  ުގޅުން  މުއައްސަސާތަކާ އެހެިނހެްނ އަދި  ޔުިނަވރސިޓިތަކާއި ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤުާވމީ .6

 ބެހޭ ކަްނކަން  އިސާ އާފަ

  ްގރާްނޓްތަކާއި އެހެްނ ފައިސާެގ މުޢާމަލާތްތައް، ފައިސާއާ ބެހޭ ބައިެގ މުވައްޒަފުްނާނ ގުޅިެގްނ ބެލެހެއްޓުްނ.  .1
  ްގރާްނޓްެގ ޮގތުގައާއި އެހެްނ ގޮތްގޮތުްނ ލިބޭ ފައިސާެގ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން  .2
  އުސޫލުތަކަށް އަހުލުެވރިކުރުުވން ކުރާ މީހުްނ، ފައިސާއާ ބެހޭ ރިސާރްޗ .3
  ކޮްނޓްރެކްޓްެގ ސުްނގަޑިތަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ، ރިސާަޗރުްނަނށް ަވުގތާއި ތާރީޚް ހަނދާްނކޮށްދިުނން  .4
 އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ހުއްޓާލާ ގްރާްނޓުތަކާއި ިންނމާ ގްރާްނޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.  .5
ތްތައް ފާހަަގކޮށް، އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާ ުގޅުަވއި މިކަމުެގ  ޔުިނވަރސިޓީއިްނ ކޮންސަލްޓަންސީ ދެޭވޭނ ފަރާ .6

 ކަމާކެމި ބެލެހެއްޓުްނ. 
  ލަހައްޓައި ބޭުނންކުރުމުަގއި ާވުނާވބެލުން. ކޮށް، އެކި ގޮތްޮގތުްނ ލިބޭ ފައިސާ ބަރިސާރްޗ ފަންޑެއް ޤާއިމް  .7
  ތަުނެގ ޑިރެކްޓަރަށް އެކި ރިޕޯޓްތައް ހުށަހެޅުްނ.  .8

  ކުރުމާ ބެހޭ ހުއްދަތައް އެތިކްސް އާއި ރިސާރްޗރިސާރްޗ 

  ޔުިނވަރސިޓީެގ އެކި ގޮފިތަކުްނ ހުށަހަޅާ ބޮޑެތި އެތިކްސް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކޮމިޓީއަކުްނ ބަލައި ރުހުްނ ދިުނން  .1
 ކުރެެވީނ ޔަޤީްނ ކުރުން  ރިސާރްޗއެތިކްސް ެގ ހަމަތަކާ ބެހޭ ޮގތަށްތޯ  .2
 ހިްނަގއި ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން އެތިކްސް ކޮމިޓީެގ ޖަލްސާތައް  .3
 ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް މޮިނޓަރކޮށް އިެވލުއޭޓް ކުރުން  ރިސާރްޗކޮްނމެ  .4
 ތަުނެގ ޑިރެކްޓަރަށް ތަފާތު ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްދިުނން  .5

  ޤާޫނީނ ކަްނކަން 

  ކަންތައްތަކެއްތޯ ކަށަަވރު ކުރުްނ. ތަކަކީ، ޤޫާނާނއި ޤަާވޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރެޭވ  ރިސާރްޗކުރަމުންދާ  .1
  ރިސާރްޗ ކޮްނޓްރެކްޓްތަކާއި އެމްއޯޔޫ ތަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ، އިރުޝާދުތަކާއި ަނސޭހަތްދިުނން  .2
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  ސިޔާސަތުތަކާ އެއްޮގތަށް ރިސާރްޗ ޙަރަކާތްތައް ހްިނާގތޯ ކަށަަވރު ކުރުްނ. ފިކުރީ މުދަލާއި ކޮޕީރައިޓާ ބެހޭ .3

  ން ރިސާރްޗ ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރު

ރިސާރްޗ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމަށް އެކި ބާަވތުެގ ކޮްނފަރަްނސްތަކާއި އެއްުވްނތަކާއި ހުށަހެޅުްނކާއި  .1
 ޖަލްސާތަކާއި ތަޤްރީރުތައް ރާާވ ހިްނުގން.   ޕްރެސެްނޓޭޝަްނ ތަކާއި

ރިޕޯޓްތައް  އެކި ދާއިރާތަކްުނ، ޖާރަނލްތަކާއި ރިިވޔޫތަކާއި މޮޮންގރާފްތަކާއި މި ޫންނ އެހެްނ ދިރާސީ  .2
 ާޗޕުކޮށްެގްނާނއި އޮްނލައިްނކޮށް ެނރްުނ. 

 . ރިސާރްޗ އިޙްތިފާލުކުރުމުެގ ޙަރަކާތްތައް ހިްނުގްނ .3
) ްޗރިސާރ  .4  . ކޮމިޔުިނކޭޝަްނތައް ހިްނުގްނ (ހަބަރުސިޓީ އާއި، ރިޕޯޓްތަކާއި އެހެިނހެން ކަްނކަން
  . ކުރެެވމުްނދާ ރިސާރްޗ ތަކުެގ އުސްއަލިތައް ޝާއިޢުކުރްުނ .5
  ރިސާރްޗ އާ ބެހޭ ޮގތުްނ ޑީވީސީއަށް މަސައްކަތާ ުގޅޭ ރިޕޯޓްތައް ހުށަހެޅުން.  .6

  

 ——.—— 

 

 

 ބައިގެ މަސައްކަތް ރިސާޗާ ބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ  

 
 :   )https://en.wikipedia.org/wiki/Research_development(މި ދާއިރާތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލުތައް
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  . ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ދިނުން 3

  

 ، ކްޝޮޕްރވާ  ހުނަރުދަސްކޮށްދޭ  އެކިއެކި ގުޅޭ ދިރާސާކުރުމާއި  ކުރުމާއި  ޝާޢިއު  ދިރާސާ އަދި  އެހީތެރިވެދޭ ދިރާސާކުރުމަށް .1

 . އަމާޒުކޮށްހިންގުން ތަޤްރީރު، ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނަށް  ،ސެމިނަރ

  ހުނަރުދަސްކޮށްދޭ ކުރުމުގެ  އިމްތިހާން ދަރިވަރުން ރިސަރޗް ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް   އަދި އެސެސްކުރުން ސްޕަރވައިޒްކުރުމާއި. 2

.   ،ސެމިނަރ ،ކްޝޮޕްރވާ  ތަޤްރީރު އެކި ފަރާތްތަކަށް ހިންގުން

ތައްތައް މަރުކަޒީ ފެންވަރެއްގައި  ންގެ މަސައްކަތް ދައްކައިދޭނޭ ފޯރަމް ފަދަ ކަންނަށް އެމީހުދަރިވަރުން  ރިސަރޗް ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް .3

  .ކުރުން އިންތިޒާމު 

4 . .   ސްޕަރވައިޒަރުންނާއި އިގްޒަމިނަރުންގެ ޑޭޓާބޭސް އެއް ބެލެހެއްޓުން

/ސްކޫލްތަކުން  5 . މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް، ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ރިސާރޗް ދަރިވަރުންނަށް، ފެކަލްޓީ

 .   އިންތިޒާމުކުރަން ދަތިކަންތައްތައް ކުރުން

  

  

  

.---------------------------------------------------------------------------------------  

ރޗްޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސާ

ރިސާރޗް ގެ ޙަރަކާތްތަކަށް 
ސާ އާ  ވާނުވާ ބެލުމާއި ފައި
ބެހޭ ކަންކަން

ރިސާރޗް އެތިކްސް

ޤާނޫނީ ކަންކަން

އި  ރިސާޗް ޝާއިޢުކުރުމާ
ޕްރޮމޯޓް ކުރުން

  ތަމްރީނާ ދިނުމާ ބެހޭ
ކަންކަން
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  ގެ ވަޒީފާ ބަޔާން   ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސާރޗް 

  

c  

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 

 

  ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސާރޗް 

  

 

ލޫމާތު ޢުމުވައްޒަފުގެ މަ     

  : :    މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :  ަވޒީ  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފާދޭ ފަރާތުގެ ނަން

: ދިވެހި  :    ޤައުމީ ނިސްބަތް :  އުފަންތާރީޚް   ދ.ރ.އ.ކ. ނަންބަރު

  : :    ފޯނު ނަންބަރު   އިމަރޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
  

  ލޫމާތު ޢު ވަޒިފާގެ މަ 

 :   ރިސާރޗް  އޮފް  ޑިރެކްޓަރމަޤާމުެގ ނަން

 ަވޒީފާގެ ބޭނުން 

ޗާންސެ ވައިސް  މަޤާމަކީ،  ޑެޕިއުޓީ  މި  ކުރާ  ރިޕޯޓް  އަށް   ( އެންޓަރޕްރައިސް އެންޑް  (ރިސާރޗް  ޙަރަކާތައް  ލަރ  ރިސާރޗްެގ  ޔުނިަވރސިޓީގައި 

ދުރު މުސްތަޤްބަލްގެ ރޭވުމާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި  ރިސާރޗްގެ  މަސައްކަތް މިސްރާބުކުރާ މަޤާމެކެެވ.  ރިސާރޗާ ބެހޭ އޮފީހުެގ  ިވލަރެސްކޮށް، ކުރިއަރުވައި،  

އެވެ. މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައްތައް މެނޭޖްކޮށް، އެކި މުޖުތަމަޢުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުަގއި އަދި    ރިސާރޗް ޑިރެކްޓަރ ރާވާނީ    ހޭ ކަންކަން ފައިސާއާ ބެ 

  ރިސާރޗް ޑިރެްކޓަރެވެ. ެވސް ތަމްސީލުކުރާނީ  މަރުކަޒު  ޔުނިަވރސިޓީއާއި ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި 

  

: ަވޒީ :   ފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚް /ޑިޕާރޓްމަންޓް   ރިސާރޗް ޑިވިޜަން
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) : ކޮންޓްރެކްޓް  ބާވަތް )  4ަވޒީފާގެ  ދުވަހަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، މަޤާމުެގ މުއްދަތު    އަހަރު  މަޤާމަށް  މީހަކު މި  ނުއުޅޭ ބޭރުގެ  މިހާރު  {ޔުނިވަރސިޓީަގއި 

ފާއެއް ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެެވ. ޔުނިަވރސިޓީގައި މިހާރުެވސް ަވޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހަކު މިަވޒީފާއަށް  ހަމަުވމުން ޔުނިަވރސިޓީއިން ދާއިމީ ަވޒީ

  އެވެ.}  ހޮިވއްޖެނަމަ، އޭނާއަށް ޔުނިަވރސިޓީގެ ަގވާއިދުތަކާ އެއްޮގތަށް ަވޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެ 

: ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރ : ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރ (ރިސާރޗް އެންޑް އެންޓަރޕްރައިސް)   މަޤާމު   މުަވއްޒަފު ރިޕޯޓް ކުރާ ފަރާތް

 :   އިދާރީ /ރިސާރޗްަވޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް

  މި ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވާނޭ ގޮތް 

ފަސް ފަރާތަށް ވުރެ ިގނަ ފަރާތްތައް    އެމީހުންގެ ަވނަަވރު ދިރާސާކޮށް، އިންޓަރިވއޫކޮށްގެންނެވެ.މި ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވާނީ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް،  
  ކުރިމަތިލައިފި ނަމަ، އިންޓަރވިޔޫ ކުރާނީ ތަޢުލީމަށާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަސް ފަރާތެެވ.  

ޗާންސެލަރ   ހިމެނޭނީ ވައިސް  ފަރާތަކާއި ޔުނިަވރސިޓީ  ޔުނިަވރސިޓީަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރާ  ޢައްޔަނުކުރާ  އި އޭނާ  އާއިންޓަރވިޔޫ ޕެނަލްގައި  ތިން 
 ދޭނޭ އުސޫލު  ކައުންސިލުން ޢައްޔަނު ކުރާ ޔުނިަވރސިޓީަގއި ަވޒީފާ އަދާނުކުރާ ތިން މެންބަރުންނެެވ. ކެންޑިޑޭޓުން ަވޒަން ކުރާނޭ ގޮތްތަކާއި މާކުސް

  ނެވެ. ކަނޑައަޅާނީ މި ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީއިން 

  
 ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމީ ޢިލްމީ ސިފަތަކާއި ތަޖުރިބާ 

 ތަޖުރިބާ ުގޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ލިބިފައިުވން. ހަރުެގ  އަ 4 ، މި ސަނަދު ހޯދިފަހުންޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އޮތުމާއެކު .1

 ޖާރނަލްއެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވުން.  ސްކޯޕަސް އިން އިންޑެކްސް ކުރާ  ދެ ކަރުދާހެއްމަދުެވެގން  .2

 ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ 

 އެކެޑެމިކް ފެންަވރަކަށް ދިެވހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ޢިބާރާތްކުރަން އެނުގން.  .1

ވާހަކަ ދައްކަން އެނުގމާއި، ރަނގަޅު ސުާވލު   .2 އެހެން މީހުންެގ ސުާވލުތަކަށް އެހީތެރި ޖަވާބު  މީހުންނާ އަދަބުެވރިކޮށް  ކުރަން އެނުގމާއި 

 ދޭން އެނުގން. 

  އެއްބާރު ލުމުެގ ރޫޙެއްަގއި އެހެން މީހުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން އެނުގން.  .3

 ވުން. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓާ މީހަކު ކަމުގައި  ދަންނަ،ރަނގަޅު ކުރަން  އި  އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުށް ހޯދަ  .4

 އަމިއްލަ ތަޢައްޞުނުން އެއްކިބާެވ، ކަންކަން ަވޒަންކުރަން އެނުގން.  .5

  

  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

  ޕޮލިސީ ރިސާރޗާއި ކޮްނޓްރެކްޓް ރިސާރްޗ ކުރުން 

  
  ހެކިތަކަށް ބިނާކޮށް ދިރާސާކޮށްގެން ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުމަށް ބާރުއެޅުން  .1

  ދިރާސާކުރުންޕޮލިސީ ޕްރޮސިޒްތައް  .2
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  މުގެ ދިރާސާތައް ކުރުން ސިޔާސަތުތަކަށް ވާގޮތްބަލައި ނަތީޖާ ވަޒަންކުރު .3
  ކުރުން  ވިލަރެސް ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކޮށް  .4

  ރުން ތަރައްޤީ އާ ގުޅޭ އެކި ކަންކަމަށާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސިޔާސަތުތައް އެޑްވޮކޭޓްކު .5
  ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ޖާރނަލްތަކާއި ލުއި ފޮތްތަކާއި މޮނޮގްރާފްތައް ޝާއިޢުކުރުން .6
  ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭ ތަމްރީނުތައް ހިންގުން .7

  ތަން ހިންގުމަށްބޭނުންވާ އާމްދަނީ ލިބޭނޭ ދިރާސާތައްކުރުން  .8
 ތަނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ރިސާރޗް ފަންޑެއް އެކުލަވައިލުން .9

  

  ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން ރިސާރޗް  

 ށް އެހީތެރިވެދޭ ޙަރަކާތްތައް ހިންގައި ވާނުވާ ބެލުން.ރިސާރޗް ޕްރޮޕޯސަލްތައް އެކުލަވައިލުމަ .1
2.  .  ކުދި ރިސާރޗްތައް ހިންގުމަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ގްރާންޓްތައް އިދާރީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން
 ރިސާރޗް ކުރުން ފަހިކުރުމަށް ކުރެވޭނޭ ކަންތައްތެއް ކުރުން.  ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި އެކި ފަރާތްތައް ގުޅިގެން  .3

 ރިސާރޗާ ުގޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދުތަކާއި ލިބޭ ފައިސާ އޯވަރސައިޓް ކުރުން  .4
 ބޮޑެތި ރިސާރޗް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެތިކްސް ގެ ކަމާކެމި ބެލެހެއްޓުން .5
  އެއްގޮތްަށ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުން.ތަކަކީ، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ ރިސާރޗްކުރަމުންދާ   .6

 ރިސާރޗް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ޝާއިޢުކުރުމާ ބެހޭ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން  .7

  ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަރިވަރުންނާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް 

  ،ވާރކްޝޮޕް  ސްކޮށްދޭހުނަރުދަ އެކިއެކި ގުޅޭ  ދިރާސާކުރުމާއި ކުރުމާއި  ޝާޢިއު ދިރާސާ އަދި  އެހީތެރިވެދޭ  ދިރާސާކުރުމަށް .1
 . އަމާޒުކޮށްހިންގުްނ ތަޤްރީރު، ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނަށް  ،ސެމިނަރ

  ހުނަރުދަސްކޮށްދޭ ކުރުމުގެ އިމްތިހާން  ދަރިވަރުން ރިސަރޗް ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް  އަދި އެސެސްކުރުން ސްޕަރވައިޒްކުރުމާއި .2
 ފަރާތްތަކަށް ހިންގުން. ތަޤްރީރު އެކި   ،ސެމިނަރ ،ވާރކްޝޮޕް

ދަރިވަރުންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ދައްކައިދޭނޭ ފޯރަމް ފަދަ ކަންތައްތައް މަރުކަޒީ  ރިސަރޗް ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް  .3

  ކުރުން. ފެންވަރެއްގައި އިންތިޒާމު 
  ސްޕަރވައިޒަރުންނާއި އިގްޒަމިނަރުންގެ ޑޭޓާބޭސް އެއް ބެލެހެއްޓުން. .4

/ސްކޫލްތަކުން   މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ .5 ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް، ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ރިސާރޗް ދަރިވަރުންނަށް، ފެކަލްޓީ
  އިންތިޒާމުކުރަން ދަތިކަންތައްތައް ކުރުން. 

  

  އެހެނިހެން

  އެއްބަސްވުން  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ރަސްމީގަޑި ނޫންގަޑިތަކުގައި .1
  ޤާބިލްކަންހުރުން.  ދަތުރުކުރުމުގެ ރަށުންބޭރަށް  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ބޭނުންވެއްޖެހާލަތެއްގައި .2
  ޤާބިލްކަންހުރުން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެހެނިހެން ގުޅޭމަރުކަޒާ  ބޭނުންޖެހިއްޖެހިނދެއްގައި .3
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  ވަޒީފާއާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ޝަރުޠުތައް 

މުއްދަތު:   ޮގތުގައި  ޕްރޮބޭޝަން  މުއްދަތުގެ  ސޮއިކުރެޭވ  ޕްރޮބޭޝަން  ުވމުަގއި  ފެށިެގން  އެއްބަސް  މަސް  ދުވަހުން  މުއްދަތު  ތިން  ދުަވހުެގ 
  ޔުނިވަރސިޓީއިން ސިޓީއަކުން އަންގާނެއެވެ. ، އެކަން  މި މުއްދަތު ހަމަވުމުން ހިމެނެއެވެ.

  : ަވންދެން    4:00 ފެށިގެން ހަވީރު  އިން  8:00މި ަވޒީފާގައި އާންމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ހެނދުނު  މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު
ަގޑިއިރުގެ ހުސް ަވގުތު ދެޭވނެއެެވ. ހަފުތާއަކު    1ަގޑިއިރުއެެވ. މެންދުރު ކެއުމަށާއި ނަމާދުކުރުމަށް    48ދުަވހު ޖުމުލަ    6ކޮންމެ ހަފުތާއަކު  

ށަަވރުވާނަމަ، ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް  ަގޑި އިރަށް ުވރެ ގިނަ އިރު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުަގއި، އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ކަ  48
ަގޑިއިރު އެެވ.   32.5އިތުރުަގޑީގެ ފައިސާ ދެޭވނެއެެވ. {މި މަޤާމަށް އިޢުލާނުކުރާ އިރު ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެނީ ހަފުތާއަުކ 

  ނަމަެވސް މި މިންވަރަށް ކޮންޓްރެކްޓް ުމއްދަތުަގއި ބަދަލު އަތުވެދާނެއެެވ.}

  

  ކާއި ކަންތައްތައް އުޖޫރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަ މަހު ިބޭ  ލ

   21780/-   މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް 

  (ވަޒީފާ ހަމަޖެހުމަށް ފަހު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢާއްމު އުޞޫލުން ޕްރޮމޯޝަން އަށް އެދެވިދާނެއެވެ.) 

 :   6000/ -ދާއިމީ ނޫން ވަޒީފާއަކަށް ވާތީ ދޭ މަހު އެލަވަންސް

: ފޯނު    500/- އެލަވަންސް

: ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  .  10އުޖޫރަ ދެވޭ ދުވަސް   ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން

  

  : ގޮތުެގ މަތިން  ޤާނޫއަހަރީ ޗުއްޓީ ނުލައި  ނުގައިވާ  ބަންދު ދުަވސްތައް  ގޮތުަގއި ރަސްމީ  ޗުއްޓީގެ  ަވޒީފާއިން    30އަހަރީ  ދެވޭނެއެެވ.  ދުަވސް 
  ބަތަކުންނެެވ.  ަވކިކުރުމުން ނުވަތަ ަވކިުވމުން، ބާކީއޮތް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ފައިސާދެވޭނީ ކަލަންޑަރު އަހަރުން ޗުއްޓީގެ ބާކީއެއް އޮތްނަމަ އެ ނިސް

  ތައް ެވސް މި މަޤާމުަގއި ހުންނަ މީހަކަށް ލިބިދެޭވނެއެެވ. ޤާނޫނުގައިވާ އެހެން ޗުއްޓީ 

ބަލިވެގެން ސަލާންބުނުން.   ނުވަތަ  މައާއިލީ  ޢަމަލުކުރާ  މުސާރަލިބޭގޮތަށް  ޔުނިަވރސިޓީއިން  އެއިރަކު  ކުރެވޭނީ  ޗުއްޓީ  ދުަވސް  ނުކުރާ  ސައްކަތް 
  ކީ މުވައްޒަފުެގ ޒިންމާއެކެެވ. އުޞޫލެއްެގ މަތިންނެެވ. މި އުޞޫލުތައް ދަސްކޮށް އެއަށް ފަރިތަެވަގތުމަ

  : މުވައްޒަފުން ަވކިކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުެވރިނުވުމަކީ ޔުނިަވރސިޓީގެ އުއްމީދެެވ. ނަމަެވސް، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ޔުނިަވރސިޓީއިން    މުަވއްޒަފުން ަވކިކުރަންޖެހެއެވެ. ޢަމަލުކުރާނީ  ކަނޑައަޅާފައިާވ އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތަށް، ޤުދްރަތީ އަދާލަތުެގ  މިފަދަ ޙާލްަތތަކުަގއި 

ނުވަތަ ތިން    ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުއެެވ. ަވޒީފާ އުާވލާނަމަ، ނުަވތަ އެހެން ކަމަކާ ގުޅިގެން ަވޒީފާއިން ަވކިކުރާނަމަ، ތިން މަސްދުވަހުެގ ނޯޓިސް
ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އާ ޚިލާފުެވ، ަވޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ޔުނިަވރސިޓީއަށް  މަހަށްވާ މުސާރަ ދެވޭނެއެެވ.  ޚިޔާނާތް ުވމާއި މުވައްޒަފުންެގ  

  ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލާ މުވައްޒަފު، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވނެއެެވ. 
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: މުއްދަތު ނޯޓިސް  ދޭންޖެހޭ  ބޭނުންވުމުން  ވަކިވާން  މުއްދަތު  ޔުނިަވރ  މުވައްޒަފު  ނޯޓިސް  އަންނިިވ  ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންާވ  ަވކިާވން  ސިޓީއިން 

  ދޭންވާނެއެވެ.

 :   ހަފުތާ 1ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި

  :   މަސް  3ކޮންޓްރެކްޓް ހުސްނުވަނީސް ަވކިާވން ބޭނުން ނަމަ

 :   ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތަށެވެ. ޔުނިަވރސިޓެީގ މުަވއްޒަފުން ހެދުން އަޅަންާވނީ ހެދުން އެޅުން

  

  : ަވޒީފާގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން، ޔުނިވަރސިޓީއިން ލިބިފައިވާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތައް، ަވޒީފާގައި އުޅޭ އިރު އާއި ަވޒީފާއިން  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން
  ަވކިުވމުން ެވސް ސިއްރު ކުރަން ާވނެއެވެ. 

  : ގެނައުން އުނިއިތުރު  ނުވަތަ ކައުންސިލުން އުފައްދާފައިާވ ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލު  އެއްބަސްވުމަށް  ކައުންސިލުން  އުޞޫލުތަކަށް  ަވޒީފެާގ މައިަގނޑު 
  މި ބަދަލުތަކަށް މުަވއްޒަފު އިންކާރު ކުރުން ބެލެޭވނީ ަވޒީފާއިން ަވކިވުމަށް ހުށެހެޅޭ ކަމަކަށެވެ.  ގެނެވިދާނެއެވެ. 

ަގއިވާ ޮގތަށް  ގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ތިރީގައި ސޮއިކޮށްފައިަވނީ، މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި، ދެ ފަރާތުގެ މަސޫްއލިއަްޔތުތައް މި އެއްބަސްވުމުމި ަވޒީފާ 
  ދެތި އެެވ.  

  

  

  ަގއެވެ.  2020ނޮެވމްބަރ  4މި ކަރުދާސް ޔުނިވަރސިޓީ ކައުްނސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

:   ހައިސިއްަޔތު: ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތަނެއް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ުޔނިަވރސިޓީ  ނަން

: މީހުން ބިނާކުރުން  .  ކުރާ މަސައްކަތް   އެޑްރެސް: މަރުކަޒީ އިދާރާ، މއ. ރަށްދެބައިހިނުގން

 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި މުވައްޒަފު 

    މުަވއްޒަފުގެ ނަން:   : ސޮއި

 :   ތާރީޚް
 

 މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ފަރާތުން 

:    ސޮއި:    ނަން

:    ތާރީޚް:     މަގާމު


