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 އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީސް 

ސް ރަން ޓަރމް އޮފް ރެފަ   

 ދިރާސާކުރުމަށް ރިސާރޗް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުން ން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށު 

 

 ތަޢާރަފް  -1

ނަްނބަރުގައިވާ ގޮތުްނ   ވަނަ 2ވަނަ މައްދާގެ )ހ( ގެ  28)ިއންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫުނ( ެގ  2020/28ޤާނޫނު ަނންބަރު 

އްކަތްކުރި ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ އިސް ހިްނގުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސަ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެއިންތަނެއްގެ ދައުލަތުގެ

ހިނގާފައިވާގޮތް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެކަމާ  ލުަތކާގުޅޭ ހާދިސާބަލައިގަނެ، އެ ޢަމަކަން ގައި ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާއްފައެސި

 ނުން ގުޅުންހުރި ހެއްކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް އެ ހާދިސާ ލިޔެ ޝާއިޢު ކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިޤާނޫ

 ށްކުރިއަށް ގެންދިއުމަ އްއެދިރާސާ 7 ގުޅިގެން ތަކާމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ށްމިއޮފީހަށް ލާޒިމު ކުރެއެވެ. މިގޮތުން މި އޮފީހަ

 ވަނީ ނިންމާފާއެވެ.

 މަޤްޞަދު  -2

ންޓެއް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، މި އޮފީހުން ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރިސާރޗް ކޮންސަލްޓަ

ނިންމުމަްށ ބޭނުންވާ ަފންނީ ލަފަޔާިއ  ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮފީހުން ބޭނުްނވާ ފެންވަރުގައި ކޮށް

 މަޝްވަރާ ހޯދުމާއި، އެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ރިސާރޗްގެ މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

 ގެ ނިޔަލަށް  2022ޑިސެންބަރު  17އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  އްދަތު:ސަލްޓަންސީގެ މު ން ކޮ  -3

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ބަލައި މުއްދަތު އިތުުރކުރަންޖެހޭނަމަ، އަދި މުއްދަތު އިތުރުކުރެވެން އޮތްނަމަ، )ދިރާސާއާގުޅޭ 

 ޢާޔަތްކޮށް މުއްދަުތ އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.(އެކަންކަމަށް ރި

   ރ30,000މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު  ކޮންސަލްޓަންސީ ފީ: -4

  ނުވަތަ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ތަެނއް އޮފީސް  ގެއޮމްބަޑްސްޕަރސަންއިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ  ސްޓޭޝަން: -5
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ޤާނޫނީ ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނުވަތަ ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުން : ތުޝަރު  -6

ލިޔުމުގެ  ަރނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދިވެހި އަިދ އިނގިރޭސި ބަހުން، އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން 3އަދި ދިރާސާކުރުމުގެ 

 ހުނަރު ހުރުން.

 

  މައިގަނޑު މަސައްކަތް:ދިރާސާތަކާއި ގުޅޭ   -7

 މިއޮފީހުން ދިރާސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބޭނުންވާ ަލފަޔާ އިރުޝާދު ދިނުން -ހ

 )ދޭއް( ދިރާސާގެ އެންހާ މަސައްކަތް އިސްވެ 2މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ ތެރެއިން  -ށ  

 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ ފައިނަލްކުރުން ދިވެހި ބަުހންކޮށް، ދިރާސާ ޓީމާއެކު

 އޮފީހުން އެކުލަވާލާ ދިާރސާތަކުގެ މަސައްކަތް ޗެކްކޮށް އިޞްލާޙްކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާ ިދނުން  -ނ  

 

 މަސައްކަތް:  ވަކިވަކި ދިރާސާތަކާއި ގުޅޭ  -8

 ވަކިވަކި މަސައްކަތްތައް ތިރީގައިވާ ތަވާލުގައި އެވަނީ އެވެ.  ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  

 

 ނަތީޖާ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް ވަގުތު މަސައްކަތް #
 2ހަވާލު ކުރެވޭ  1

ދިރާސާއެއްގެ 
ކޮންސެޕްޓް 
ތައްޔާރު ކަރުދާސް 

 ރުން ކު

ދިރާސާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ދެ  ➢ ދުވަސް  10
 ދިސާގެ ދިރާސާ ކުރިއަށްހާޅޭ މައްސަލައަކާ ގު

ދިއުމަށްޓަކައި ދިރާސާގެ މަޤްޞަދުތަކާއި، ގެން
ކުރަން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްތަކާ އަދި 
ހޭދަވާނެ ވަގުތު އެނގޭނޭެހން ތަްފސީލު 
 ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުން 

 ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާސް  02

 2ހަވާލުކުރެވޭ  
އަކާއި ގުޅޭ ލަމައްސަ

ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ 
އެންމެހާ 

ދިރާސާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް  ➢ ދުވަސް 30
ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓް އަދި އެެހނިހެން 

ހޯދާނެ ގޮތުގެ  ކާއި ތަކެތިލިޔެކިޔުންތަ

ޑޮކިއުމަންޓް އަދި 
އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް 
އެކުލަވާލާފައިވާ ފައިލް 

 އަދި ފޯލްޑަރ 



3 
 

 ލިޔެކިޔުންތައް
 ހޯދުން 

ތާވާލެއް  އެކުލަވާލާ، ތަވާލާ އެްއގޮތަށް 
 ހޯދުން  އަދި ަތކެތި ލިޔުންތައް، ޑޮކިއުމަންޓް

 

 2ހަވާލުކުރެވޭ  2
އަކާއި ލަމައްސަ

ގެންދާ ގުޅިގެން 
 ދިރާސާގެ

އިންޓަވިއުތައް 
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 ތަކާއިދިރާސާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ ➢ ވަސްދު 30
ގުޅުންހުރި އަދި މަޢުލޫމާތު ދެވޭެނ ފަރާތްތައް 
 ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެްއ އެކުލަވާލުން 

މަޤްޞަދުތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ  ތަކުގެދިރާސާ ➢
ަފއި ލިބިކާއި ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަތަ
ބިނާކޮށް އިންަޓިވއުގެ  ތުތަކަށްމަޢުލޫމާ

 ސުވާލުތައްތައް ތައްޔާރުކުރުން 
ތާވަލެއް ުތގެ ގެންދާނެ ގޮ އަށްރިއިންޓަވިއު ކު ➢

 ތައް ކުރިއަްށ ގެންދިއުން އުއިންޓަވިއެކުލަވާލާ 
  ުކރުންއިންޓަވިއުތައް ޓްރާންސްކްރައިބް ➢

ކުގެ ޓްރާންސްކްރައިބްތަ
ފައިލް )ސޮފްޓް އަދި ހާޑް 

 ތައް(ލްކޮޕީގެ ފައި

ދިރާސާގެ ފައިނަލް  
 ތައްރިޕޯޓް

 އެކުލަވާލުން 

އަދި ލިޔެކިޔުންތައް  ޑޮކިއުންމަންޓްތައް ➢ ދުވަސް  50
 އެނަލައިޒް ކުރުން

 އިންޓަވިއުތައް އެނަލައިޒް ކުރުން  ➢
މައްސަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤް ޓީމުން  ➢

އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓް ދިރާސާއަށް ބޭނުން 
ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ރިޕޯޓް އެނަލައިޒް 

 ކުރުން 
 ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ ހުށަހެޅުން ➢
 ކޮށް ހުށަހެޅުން މަސައްކަތްފައިނަލް ރިޕޯޓުގެ  ➢

ފައިނަލް ރިޕޯޓް  02
 ނުވަތަ ޕޭޕަރ

 

 -ނިމުނީ -


