ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

ނަންބަރު(IUL)450-CA/1/2019/4 :
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަގާމު

ސޮޕްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ – ކޮންސަލްޓަންޓް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

01

އުޖޫރަ

މަހަކު  25,000.00ރުފިޔާއާއި  35,000.00އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމަށްފަހު

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑި:

 8:88ން  05:88އަށް

މުއްދަތު:

 6މަސް (މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު އެއް އަހަރު ދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނެ)

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

ތައުލީމީ ފެންވަރު:
 .0ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިން ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސްގެ
ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ (ލެވެލް  )7ހާސިލް ކޮށްފައިވުން.
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ:
 .0ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަމަންޓްގެ ދާއިރާއިން  4އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން

ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް

މައިގަނޑު

 .0އޮތޯރިޓީގ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ "ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" ފަރުމާކޮށް
ތައްޔާރުކުރުން
" .2ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" ގެ ޔޫޒަރ މެނުއަލް ތައްޔާރުކުރުން
" .3ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" ގެ ތަމްރީން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން

މި މަސައްކަތާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޓީ.އޯ.އާރު މި އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް
 www.fpa.gov.mvއިން ލިބޭނެއެވެ.

 2ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ހ.ފުލިދޫގެ ،ކަލާފާނު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ | 2nd Floor, H.Fulidhooge, Kalaafaanu Hingun, 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
މިމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއިއެކު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 -0 -0ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 -2ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
( ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ
މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ
ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ).
( ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 -3ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 -4ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާ ނުވަތަ އުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ ރަސްމީލިޔުމެއް.
 -5ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
 -6ވަޒީފާ އަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ކަރިކިއުލަމް ވީޓާ).
 -7ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ،މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓެވި އިސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ސުޕަރވައިޒަރަކު އެފަރާތުގެ މަސައްކަތާމެދު
ދެކޭގޮތުގެ (ރިކޮމެންޑޭޝަން ލެޓަރ) ލިޔުމެއް (އޮޕްޝަނަލް).
އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
 -0މި މަގާމުގެ އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ
ފަރާތްތަކަށެވެ.
 -2މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވޭނީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ހުނަރާއި
ޤާބިލްކަމަށް ބަލާ ކުރެވޭ އިންޓަވިއު އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
 -3މި ވަޒީފާއަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޒީފާއެކެވެ.
 -4އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާތަކަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ވަޒީފާތަކެކެވެ.
މިމަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒިފާއަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް 24
ޖަނަވަރީ  2809ވަނަދަހުގެ  03:38ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް (ހ.ފުލިދޫގެ  2ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ކަލާފާނު ހިނގުން) ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
ނޯޓް:ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމް ޑައުންލޯޑްކުރުން
http://fpa.gov.mv/uploads/downloads/FPA-Job-Application-latest.pdf
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3010552
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www.fpa.gov.mv
facebook.com/fpa.maldives

ީ ިފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރ
ޓ
Family Protection Authority
:ްއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށ
3808550 :ްފޯނ
3808552 :ްފެކްސ
info@fpa.gov.mv :ްމެއިލ-ީއ
www.fpa.gov.mv :ްވެބްސައިޓ
www.facebook.com/fpa.maldives :ްފޭސްބުކ

0448 ާ ޖުމާދަލްއޫލ83
2809 ީ ޖަނަވަރ89

2nd Floor, H.Fulidhooge, Kalaafaanu Hingun, Male’, Republic of Maldives | ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،ް ކަލާފާނު ހިނގުނ،ެފުލިދޫގ. ހ،ާ ވަނަ ފަންގިފިލ2
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3010552
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