ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ބރު(IUL)450-CA/1/2020/2 :
ނަން ަ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަގާމު

ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ
މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން :އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ރޭންކް :އެމް.އެސް 2

ދ
ބނުންވާ ޢަދަ ު
ޭ

02

މުސާރަ

މަހަކު  6295ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަހަކު  2000ރުފިޔާ

ލިވިންގ އެލަވަންސް

މަހަކު  3000ރުފިޔާ

އެހެނިހެން

މަޤާމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ  35%ދެވޭނެއެވެ.

ގްރޭޑް01 :

ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާ ދުވަހަކަށް 50/-ރ ދެވޭނެއެވެ .މީގެ
ލން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ
އިތުރުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫ ު
ދެވޭނެއެވެ.
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން
ތޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

ޓ
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
 .1ސޯޝަލް ސައިންސްގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ސައިކޮލޮޖީ ،ސޯޝަލް ވަރކް،
ނޑަރ ސްޓަޑީސް ،ހިއުމަން ރައިޓްސް،
ސޯޝިއޮލޮޖީ ،ކްރިމިނޮލޮޖީ ،ޖެ ް
ރިސާރޗް މެތަޑްސް ،ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީސްގެ
ދާއިރާއިން ނުވަތަ މި ދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ
ޑިގްރީ (ލެވެލް  )7ހާސިލް ކޮށްފައިވުން.
އވާ
ބފަ ި
ބ ލި ި
 .2މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

މަގާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އަމިއްލައަށް އިސްނެގުމާއި ކުރާ މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރިވެ ކަމޭހިތުން ،ސިއްރު
އެހެނިހެން ސިފަތައް:

ވން ،އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން،
ރވުން ،ނަޒާހަތްތެރި ު
ދެމެހެއްޓުން ،ގަޑިއަށް ފަރުވާތެ ި
ސާފުތާހިރުވުން ،ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.
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ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް

މައިގަނޑު

އފަދަ އަމަލުތައް
ބތާއިެ ،
 .1ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލު ރާއްޖޭގައި ފެތުރިފައިވާ ނިސް ަ
ވއްޓަފާޅިއާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް
ބއި ،ޒާތާއިަ ،
ބ ާ
ހިގަމުންދާ ސަ ަ

ތައްޔާރުކުރުމަށް

އެހީތެރިވެދިނުން.
ބ
ބ އެއްކުރުމާއި ،ތަފާސްހިސާ ު
 .2ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާ ު
އެއްކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒަރުގެ
އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް ކުރުން.
ތކާ ގުޅިގެން ކުއާރޓާލީ ރިޕޯޓުތަކާއި ،އަހަރީ
 .3އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
ރިޕޯޓުތައް ،އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.
 .4އޮތޯރިޓީގެ

ރިސާރޗް

އިންތިޒާމްކުރުމުގައި

ކޮންފަރެންސް

އިސްކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވުން.
 .5ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި އެކްޝަން ޕްލޭންތައް ،އަދި
އޮތޯރިޓީން

ތައްޔާރު

ކުރާ

އެހެނިހެން

ޕްލޭންތައް

ފޒުވާ
ތަން ީ

މިންވަރު

ޓކުރުން.
ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުން އަދި އިވެލުއޭ ް
ބސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން ގެވެށި
އނަލްއަޤުވާމީ އެއް ަ
ބ ި
ބއިވެރިވެފައިވާ ަ
 .6ދިވެހިރާއްޖެ ަ
އަނިޔާއާ

ގުޅުންހުރި

ކަންކަން

މިންވަރު

ތަންފީޒުވާ

ސުޕަވައިޒަރުގެ

ރން.
އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކު ު
ށ
ބރު ( 3/2012ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަ ް
ނ ަ
 .7ޤާނޫނު ނަ ް
ލތައް
ބދަ ު
ނނަ ަ
ނނުތަކަށް އަ ް
ނހުރި އެހެން ޤާ ޫ
ނނާ ގުޅު ް
އަހުލުވެރިވެ ،އެ ޤާ ޫ
ދެނެގަނެ ދިރާސާތައްކުރުން.
 .8ގެވެށި

އަނިޔާ

ހުއްޓުވުމަށް

މަސައްކަތް

ކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ

ބލުކަން
ޤާ ި

ރނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެހީތެރިވުން.
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ތަމް ީ
 .9ގެވެށި

އަނިޔާ

ހުއްޓުވުމަށް

ހޭލުންތެރިކަން

ށ
އިތުރުކުރުވުމަ ް

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތްތައް އަދި ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެހީތެރިވުން.
އކުރުމާއި،
ބނުންވާ މައުލޫމާތު އެ ް
 .10އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް ޭ
އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.
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 .11މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ
މަސައްކަތްކުރުން.
ޝން ފޯމާއިއެކު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
މިމަޤާމަށް ޝައުޤު ވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭ ަ
 -1މޯލްޑިވްސް

ކޮލިފިކޭޝަންސް

އޮތޯރިޓީއިން

އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ

ތަޢުލީމީ

ކޓްތަކުގެ
ސެޓްފި ެ

ކޮޕީ

ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު.
 -2ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާ ނުވަތަ އުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އެނގޭނެ ރަސްމީލިޔުންތައް.
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
 -4ވަޒީފާ އަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ކަރިކިއުލަމް ވީޓާ).
ބލެހެއްޓެވި އިސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ސުޕަރވައިޒަރަކު އެފަރާތުގެ
 -5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ،މަސައްކަތް ެ
މަސައްކަތާމެދު ދެކޭގޮތުގެ (ރިކޮމެންޑޭޝަން ލެޓަރ) ލިޔުމެއް (އޮޕްޝަނަލް).
އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
ޝޓްލިސްޓްކުރެވޭ
ރތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ޯ
 -1މި މަގާމުގެ އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަ ާ
ފަރާތްތަކަށެވެ.
ބޝަން މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު ޙާޟިރީއާއި
 -2މިވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  3މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮ ޭ
ވޒީފާ ދާއިމީ ކުރެވޭނެއެވެ.
ބލައި ަ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ަ
ވރާއި ހުނަރާއި
ފން ަ
ބ އަދި މަސައްކަތުގެ ެ
ތޢުލީމާއި ތަމްރީން ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
ނ ަ
 -3މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވޭ ީ
ބ ފަރާތެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށްފަހު
ވއު އިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލި ޭ
ބލާ ކުރެވޭ އިންޓަ ި
ބލްކަމަށް ަ
ޤާ ި
ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހު އެއްވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނުވާނަމައެވެ.
 -4އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާތަކަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ވަޒީފާތަކެކެވެ.

އ
ކރައްވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަ ް
ނ ވަޒިފާއަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ު
ތތަކު ް
މިމަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާ ް
ނ ފަންގިފިލާ ،ސޯސަންމަގު)
ހގެ  14:30ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް (ހ.މައިޒާންދޮށުގެ  2ވަ ަ
ބރުއަރީ  2020ވަނަދަ ު
 20ފެ ް
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ދފޯމް ޑައުންލޯޑްކުރުން http://fpa.gov.mv/uploads/downloads/FPA-Job-Application-
ނޯޓް - :ވަޒީފާއަށް އެ ޭ
latest.pdf
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ީ ިފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރ
ޓ
Family Protection Authority
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