ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ނަންބަރ(IUL)450-CA/1/2019/24:

އިޢުލާން
ކޮންސަލްޓަންސީގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމް

މޓަކައި
ޙލަތު ދެނެގަތު ަ
ވށި އަނިޔާ ހިނގާ މިންވަރާއި ާ
ކޮންސަލްޓަންޓް (ރާއްޖޭގައި ގެ ެ
ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް)

މަސައްކަތުގެ އަގު

މަސައްކަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅޭނީ ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

ގން)
 66ރަސްމީ ދުވަސް ( 6މަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލައި ެ

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

 .1ސޯޝަލް

ސައެންސް،

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސްޓަޑީސް ،ނުވަތަ

ރިސަރޗްގެ

ކށްފައިވުން.
ޢލީމް ހާސިލް ޮ
ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ލެވެލް އަށް ތަ ު
ނުވަތަ ސޯޝަލް ސައެންސް ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީސް ،ރިސަރޗްގެ
ފއިވުމާއެކު
ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ލެވެލްއަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށް ަ
ރިސަރަޗް

ހެދުމުގެ

ދާއިރާއިން

މަދުވެގެން

ފަސް

ގ
އަހަރު ެ

ތަޖުރިބާ

ވ
ލިބިފައިވުން .މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ލެވެލްއަށް ތަޢުލީމް ހާސިލުކޮށްފައި ާ
ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
ކންހުރުން،
 .2ސޯޝަލް ސައެންސް ރިސަރޗް ހެދުމުގައި ތަޖުރިބާ އާއި ޤާބިލް ަ
ހާއްސަކޮށް ކުއަންޓިޓޭޓިވް އަދި ކުއަލިޓޭޓިވް ރީސަރޗް ހެދުމުގައާއި ގައުމީ
ރ
ފެންވަރުގައި އިޖުތިމާއީ ،ސިއްހީ ނުވަތަ އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހު ި
ކަންކަމުގައި ދިރާސާއާއި ސަރވޭ ހެދުން.
ގ އިތުރުން
 .3ޑޭޓާ އެއްކުރުމާއި ތަޙުލީލުކުރުމުގެ (އެނަލައިސް) ޤާބިލުކަންހުރުމު ެ
ތަފާސްހިސާބާއި ގުޅުންހުރި ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަން އެންގުން.
 .4ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކާއި (ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިންގް ސްޓޭޓްސް)
ގުޅުންހުރި ރިސަރޗް ނުވަތަ މިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
 .5ޑޭޓާ އެއްކުރުމާއި ،ރިޕޯޓް ލިޔުމާއި ،ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާބިލްކަމާއި
ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކަށްވުން.
ލޔަން އަދި
ފސޭހަކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކަންި ،
ނ ަ
 .6އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހު ް
ކިޔަން އެނގުން.

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ނ
ނންވާ ވަރަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުންކުރަ ް
 .7އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭ ު
އެންގުން.
 .8އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމާ އަދި ގިނަ ބަޔަކާއެކުގައި
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
 .9އަތޮޅުތަކަށް މި މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ދަތުރުކުރުމަށް އުޒުރުވެރިނުވުން.
ށ އިސްކަން
 .10ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިފަދަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަ ް
ދެވޭނެއެވެ.
ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު

ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހިނގާ މިންވަރާއި ޙާލަތު ދެނެގަތުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދާ

މަސައްކަތްތައް

ވ
ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުން .މި ގޮތުން ،ބޭނުން ާ
ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް ތަރުޖަމާކުރުމާއި ،ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށްޓަކައި
އެނިއުމެރޭޓާރއިން ހޯދުމާއި ތަމްރީނުކުރުމާއި ،ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސައި ،ދަތުރުތަކުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން .މީގެ އިތުރުން،
އެއްކުރެވޭ ޑޭޓާތައް ތަޙުލީލުކުރުމާއި ،އެކަމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެ،
ލަފާދިނުން.
ނޯޓް :ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އިތުރު ތަފްސީލް ހިމެނޭ ޓީ.އޯ.އާރު ގެޒެޓުން އަދި މި
އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް  www.fpa.gov.mvގައިވާނެއެވެ.

ވ
ނ ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު (މަސައްކަތުގެ އަގާއެކު) ތިރީގައި ާ
ވރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކު ް
މިކޮންސަލްޓަންސީއަށް ޝައުޤު ެ
މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ގ ވަނަވަރު (ކަރިކިއުލަމް ވީޓާ)
 -1ކޮންސަލްޓަންސީއަށް އެދޭފަރާތު ެ
އ
ސޓްފިކެޓްތަކާ ި
ެ
އޓެސްޓްކޮށްފައިވާ) ތަޢުލީމީ
ދ ެ
ތރިޓީން އެކްރެޑިޓްކޮށް (އަ ި
 -2މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮ ޯ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ތަކުގެ ކޮޕީ
އ
ހޅާ މުއްދަތާ ި
 -3މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއާއި ޓައިމް ފްރޭމް (މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ހުށަ ަ
ތާރީޚާއެކު)
ށ
މ ް
ކޮންސަލްޓަންސީގެ އަގާއެކު ޕްރޮޕޯސަލް (ދުވާލަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގާއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމު ަ

-4

ހުށަހަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދުތަކާއެކު)
 -5ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާ ނުވަތަ އުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ކ
ގ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓެވި އިސް މުވައްޒަފަ ު
އެނގޭނެ ރަސްމީލިޔުމެއް އަދި ކޮންސަލްޓަންސީއަށް އެދޭ ފަރާތު ެ
ނުވަތަ ސުޕަރވައިޒަރަކު އެފަރާތުގެ މަސައްކަތާމެދު ދެކޭގޮތުގެ ލިޔުމެއް (ރެކަމެންޑޭޝަން ލެޓަރ).
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
 -6ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ނޯޓު:
-

ނ
ރއިން ހަމައެކަ ި
ތތަކުގެ ތެ ެ
ތ ދެވޭނީ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާ ް
އންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަ ު
މަތީގައިވާ ކޮންސަލްޓަންސީއަށް ި
ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

-

މިކޮންސަލްޓަންސީއަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ވަކި މުއްދަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންސަލްޓަންސީއެކެވެ.

-

އންޓަރވިއު ،އަދި
ޢލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަން ،ތަޖުރިބާި ،
ކޮންސަލްޓަންސީއަށް ހޮވޭނީ ތަ ު
ނ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތެކެވެ .މި ގޮތުން،
ތ ް
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އަގަށް ބަލައި ،އެންމެ މަ ި
ގއިވާ މިންގަނޑަށެވެ.
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލާނީ ތިރީ ަ
•

ހުށަހަޅާ އަގު 20%

•

ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ 30%

•

އިންޓަރވިއު 50%

މި ކޮންސަލްޓަންސީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް  16ޖޫން  2019ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30ގައި
މ
ގފިލާ) ގައި އޮންނާނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .އަދިި ،
މި އޮތޯރިޓީގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި (ހ .ފުލިދޫގެ 2 ،ވަނަ ފަން ި
މލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ،
ކޮންސަލްޓަންސީއަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ފެ ި
ފއިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު
ލއަށް އެޑްރެސް ކުރައްވައި ސިޓީއަކުން ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ތ ލީނާ ޢަ ީ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަ ު
ނ
ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި 20 ،ޖޫން  2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30އަށް ،މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެ ް
ކ
ވހަ ަ
ބލައިނުގަނެވޭނެ ާ
ނނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ަ
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުންވުން އެދެމެވެ .މި ގަޑީގެ ފަހުން ވަޑައިގަ ް
ދަންނަވަމެވެ.
އިތުރު މައުލޫމާތު:
ފޯން3010551 :
ފެކްސް3010552 :
އީމެއިލްinfo@fpa.gov.mv :
ވެބްސައިޓްhttp://fpa.gov.mv/dh :
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