ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

ނަންބަރު(IUL)450/1/2019/7 :

އިޢުލާން
ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ.
އ
ނބަރު  (IUL)450/1/2019/6އިޢުލާނުގައި ލިޔުމުގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިވާތީެ ،
މި އޮތޯރިޓީގެ ނަ ް
ގ
ވނަ މާއްދާގެ ދަށުން 'ކުށު ެ
ކށް ،ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ (ަ )64
އިޢުލާން ބާޠިލު ޮ
އ
ނމާދާރު ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގަ ި
މށާއި ،ޒި ް
ގލެއް ލުއި ކޮށްދިނު ަ
ޝިކާރައަށްވާ ފަރާތްތައް ނަފްސާނީ ގޮތުން ދިމާވެދާނެ އުނދަ ު
ވ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި އެވާ
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ކައުންސެލިންގ ގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައް ާ
ށ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.
މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ ް

ނ
ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ( )2014/17ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ް

މަސައްކަތް

ރކޮށްދިނުން
ޖެހޭ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯ ު
ޕްރޮޕޯސަލްގައި

ހިމަނަންޖެހޭ

މައުލޫމާތު

ދ
 .1ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތް /ކްލިނިކް ޕްރޮފައިލް ( އެފަރާތަކުން ފޯރުކޮށް ޭ
އވުން)
ނަފްސާނީ ހިދުމަތްތައް ތަފްސީލް ކޮށް އެނގޭގޮތަށް ބަޔާންކުރެވިފަ ި
މށް
 .2ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނު ަ

އެދޭ

ފަރާތް/

ކްލިނިކް

ދާއިރާއާ

ހިމެނޭ

ގުޅޭ

ބ،
ރނާއި ތަޖުރި ާ
މސައްކަތުގައި ލިބިފައިވާ ތަމް ީ
ތަޖުރިބާކާރުންގެ ވަނަވަރު ( ަ
މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތެރިވެފައިވާ އަހަރާއި މުއްދަތު ބަޔާންކުރެވިފައިވުން)
ވ
ނ ކުރެވިފައި ާ
ތފްސީލްކޮށް އެނގޭ ގޮތަށް ބަޔާ ް
 .3ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަގު ަ
ވުން

(ސިންގަލް

ސެޝަންސް

ނޫނީ

ތެރަޕީ

ޕެކޭޖްތަކުގެ

އަގު

ނ
ވަކި ް

ބަޔާންކުރެވިފައިވުން)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުން

މށް
 .1ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނު ަ

އެދޭ

ކްލިނިކް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އ
ހެލްތުގަ ި

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުން.
 .2ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭން

އެދޭ

ކްލިނިކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ދާއިރާއާގުޅޭ

ތަޖުރިބާކާރުންނަކީ މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ދ
ކުރެވި ޕްރެކްޓިސްކުރުމުގެ ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން އަންގައި ޭ
ލިޔުން
ޕްރޮފޯސަލް

އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި

ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް

 .1ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީ 30%
 .2ތަޖުރިބާ /ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 20%
 .3ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ފެންވަރު 10%
 .4ޚިދުމަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފީ 40%

އިތުރު ތަފްސީލް

ޓން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ
ނ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ނ ޖެހޭ ީ
މި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ް
މ
ށހަޅާ މީހުންނަށެވެ .އަދިި ،
ފރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހު ަ
މަތީން އޮތޯރިޓީން ހިދުމަތް ޯ
ނމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ
ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ް
ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ު
ފަރާތްތަކަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ އޮތޯރިޓީއާ އެކު އެއްބަސްބެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ
ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ.

ވީމާ ،މި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީގެ (ހ .ފުލިދޫގެ 02 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ)
ރިސެޕްޝަނަށް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  26ފެބްރުއަރީ 2012
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވަނަ ދުވަހުގެ  14:30ގެ ކުރިން

ފނުވާ އެޕްލިކޭޝަންތައްވެސް
ގޑީގެ ކުރިން އީމޭލް މެދުވެރިކޮށް  info@fpa.gov.mvއަށް ޮ
ސުން ަ

ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އިތުރު މައުލޫމާތު:
ފޯން3010551 :
ފެކްސް3010552 :
އީމެއިލްinfo@fpa.gov.mv :
 17ފެބްރުއަރީ 2012
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