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ޭ
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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،
ސޯޝިއޮލޮޖީ ،ޖެންޑަރ ސްޓަޑީސް ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ،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.
ފރުމާކޮށް،
 .3ދާއިރާއާގުޅޭ ތަފާތު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންގްތައް ަ
ވން.
ބފައި ު
ބ ލި ި
ރާވައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
ރން (ކުރިއަށް
ބލުކަން ހު ު
 .4މަގާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ ހުނަރު އަދި ޤާ ި
ބއްޓަންކޮށް
ފތު ގްރޫޕްތަކަށް ަ
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންގްތައް ތަ ާ
ކޮންސެޕްޓް އެކުލަވާލުމާ އަދި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރަން
ބހުން
ރސި ަ
ބހުންނާއި އިނގި ޭ
އެނގުމާއި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމާ އަދި ދިވެހި ަ

 2ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ހ.މައިޒާންދޮށުގެ ،ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ | 2nd Floor, H.Maizaandhoshuge, Sosun Magu, Male’, Republic of Maldives
3010551
3010552
info@fpa.gov.mv
www.fpa.gov.mv
facebook.com/fpa.maldives

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

މުޢާމަލާތުކުރުމާއި ލިޔެކިޔުން އެކުލަވާލުން އަދި މަސައްކަތުގައި ދިމަވާ
ކން ހައްލުކުރަން މަސަކަތްކުރުން).
ގނެ އެކަން ަ
ގޮންޖެހުންތައް ދެނެ ަ
މަގާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އަމިއްލައަށް އިސްނެގުމާއި ކުރާ މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރިވެ ކަމޭހިތުން ،ސިއްރު
ވން ،އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން،
ރވުން ،ނަޒާހަތްތެރި ު
ދެމެހެއްޓުން ،ގަޑިއަށް ފަރުވާތެ ި

އެހެނިހެން ސިފަތައް:

ސާފުތާހިރުވުން ،ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.
ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް

މައިގަނޑު

 .1ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގައުމީ
އދަލުވުންތަކާއި،
ބ ް
ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ،އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތު ަ
ތަމްރީނު އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދާއެކު
ފަރުމާކޮށް ،ރާވައި ހިންގުން .އަދި ،މިގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް
ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދާއެކު ކޮށް ރިޕޯޓުތައް
އެކުލަވާލުން.
 .2ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްސަސާތަކާއި،
ތކާއި ،ތަމްރީނު
ނ ަ
ބއްދަލުވު ް
ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތު ަ
ރގްރާމްތަކުގައި
އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެނެގަނެ ،އެފަދަ ޕް ޮ
މނުމުގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދާއެކު
ބއިތައް ހި ެ
ގެވެށި އަނިޔާއާގުޅޭ ަ
ކުރުން.
 .3ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެހެން މުއައްސަސާތަކާއި ،ޖަމިއްޔާ
ގރޫޕްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ
ފތު ް
ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅިގެން ،ތަ ާ
ތމްރީނު އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބއްދަލުވުންތަކާއިަ ،
މަސައްކަތު ަ
ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދާއެކު ފަރުމާކޮށް ،ރާވައި ހިންގުން.
ބއްދަލުވުންތަކާއި ،ތަމްރީނު އަދި
ބއިވެރިވާ އެކިއެކި މަސައްކަތު ަ
 .4އޮތޯރިޓީން ަ
މގެ ޤާނޫނާއި،
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވު ު
ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ ސެޝަންތައް ނަގައިދިނުމާ އަދި އެހެން މުއައްސަސާތަކުން
ނ އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
ކުރިއަށްގެންދާ އެފަދަ ތަމްރީ ް
އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރުން.
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ބދަލުތަކާއި،
ނ ަ
ނ ަ
 .5ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަ ް
ނންކުރާ
ބ ު
ކން ޭ
ނ ޤައުމުތަ ު
ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތަކުގެ ހޯދުންތަކާއި ،އެހެ ް
ށ ތަމްރީނުތައް
ބސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
ެ
ހިންގުން.
 .6އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
އކޮށް،
ބނުންވާ މައުލޫމާތު އެ ް
 .7އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް ޭ
ހިއްސާކޮށް ،އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.
 .8މަތީގައިވާ 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.
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