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ނަންބަރު(IUL)450-CA/1/2016/30 :

އިޢުލާން
ކޮންސަލްޓަންސީގެ ފުރުސަތު

މަޤާމް

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭސް ޑޭޓާބޭސް ދިރާސާކޮށް ތަރައްގީކުރުން)

މަސައްކަތުގެ އަގު

 15,000/-ރުފިޔާ

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

ތ
 8ހަފް ާ

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

ޖގެ ދާއިރާއިން
ނލޮ ީ
 .1ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ޓެކް ޮ
ތ
ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ސޮފްޓްވެރ ،އެޕްލިކޭޝަން ނުވަ ަ
ރ
ސސްޓަމް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ ދާއިރާ އިން  2އަހަ ު
މންޓް ި
އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖް ަ
ބފައިވުން.
ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލި ި
 HTML, CSS, JavaScript, AngularJS, PHP, SQL .2ފަރިތަކޮށް
އެނގުން.
 JSON API Concept .3ފަރިތަކޮށް އެނގުން.
 MVC .4އާކިޓެކްޗަރ މަސައްކަތް ފަރިތަކަމާއެކު ކުރަން އެނގުން.
 OAuth .5އޮތެންޓިކޭޝަން ކޮންސެޕްޓް ފަރިތަކޮށް އެނގުން.

ނ ފަސޭހަކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކަން ،ލިޔަން އަދި
 .6އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހު ް
ކިޔަން އެނގުން
 .7އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމާ އަދި ގިނަ ބަޔަކާއި އެކުގައި
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތައް

ށ
މިހާރު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޭސް ޑޭޓާބޭސް ދިރާސާކޮށް ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮ ް
ތަރައްގީކުރަންޖެހޭ

އ
މޮޑިއުލްތަ ް

ތަރައްގީކޮށް،

ގއި
ރޓީ ަ
އޮތޯ ި

އެ

ސިސްޓަމް

އތޯރިޓީގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކޮށްދިނުން.
ތަންފީޛުކުރުމާއި ،ސިސްޓަމަށް ޮ
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ޅން ވާނެއެވެ.
ނ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަ ަ
ވރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކު ް
މިކޮންސަލްޓަންސީއަށް ޝައުޤު ެ
ކމުގެ ސިޓީ
 -1ކޮންސަލްޓަންސީއަށް ކުރިމަތިލާ ަ
ނސްކްރިޕްޓް ތަކުގެ ކޮޕީ
 -2ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާ ް
ގ ވަނަވަރު (ކަރިކިއުލަމް ވީޓާ)
 -3ކޮންސަލްޓަންސީއަށް އެދޭފަރާތު ެ
 -4ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާ ނުވަތަ އުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ
ރަސްމީލިޔުމެއް
 -5ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 -6ކޮންސަލްޓަންސީއަށް އެދޭފަރާތުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓެވި އިސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ސުޕަރވައިޒަރަކު އެފަރާތުގެ
މަސައްކަތާމެދު ދެކޭގޮތުގެ ލިޔުމެއް (ރެކަމެންޑޭޝަން ލެޓަރ)
ނޯޓު:
-

ތރެއިން ހަމައެކަނި
ނ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ެ
މަތީގައިވާ ކޮންސަލްޓަންސީއަށް އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭ ީ
ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

-

ތށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންސަލްޓަންސީއެކެވެ.
މިކޮންސަލްޓަންސީއަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން  8ހަފްތާގެ މުއްދަ ަ

-

ޢލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަން ،މަސައްކަތިގެ ތަޖުރިބާ އަދި
ކޮންސަލްޓަންސީއަށް ހޮވޭނީ ތަ ު
ތން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
އިންޓަރވިއުއަށް ބަލާ އެންމެ މަ ި

ތ
ފލާ) ރިސެޕްޝަނަށް ނުވަ ަ
މި ކޮންސަލްޓަންސީއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީގެ (ހ.ފުލިދޫގެ 2 ،ވަނަ ފަންގި ި
ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  25އޮކްޓޯބަރު  2016ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ
 14:30ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު:
ފޯން3010551 :
ފެކްސް3010552 :
އީމެއިލްinfo@fpa.gov.mv :
 17އޮކްޓޯބަރު 2016
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