c
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

MALDIVES CIVIL AVIATION AUTHORITY

 11ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ވެލާނާގެ ،އަމީރު އަހުމަދުމަގު ،މާލެ  ،20096ދިވެހިރާއްޖެ

th

11 Floor, Velaanaage, Ameer Ahmed Magu,Male’, 20096, Maldives

ނަންބަރު:

(IUL)201‐AFD‐A1/2017/ 15

ތާރީޚް:

 30މެއި 2017

މަޤާމް:

އެސިސްޓންޓް އެއާވާދިނަސް އިންޖިނިއަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

ސެކްޝަން:

އެއާވާދިނަސް

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސިސްޓަންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މުސާރައާއި އެލަވަންސް :

އިންޑަސްޓްރީއާ އަޅާކިޔޭވަރުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭތަން:

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ،ކ.މާލެ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

 MCAR-147 -1ނުވަތަ  EASA Part 147ޑިޕްލޮމާ އިން އެއާކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް އިންޖިނިއަރިން
ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ބެޗްލަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިން ޑިގްރީ އިން އެއެރޯނޮ ި
ޓކްސް /އޭރޯސްޕޭސް /މެކޭނިކަލް/
އިލެކްޓްރިކަލް/އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން
 -2އޯލެވަލް އިނގިރޭސި އަދި ހިސާބުން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު އެސް އެސް ސީ އިމްތިޙާނުގައި
ދިވެހިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުން

މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

 MCAR-147 .1ނުވަތަ  EASA Part 147ޑިޕްލޮމާ އިން އެއާކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް އިންޖިނިއަރިން
ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ބެޗްލަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިން ޑިގްރީ އިން އެއެރޯނޮޓި ް
ކސް /އޭރޯސްޕޭސް /މެކޭނިކަލް/
އިލެކްޓްރިކަލް/އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން
 .2ކޮންޓިނިއުއިން

މެނޭޖްމަންޓް

އެއާވާދިނަސް

އޯ ަ
ގނައިޒޭޝަންތަކާއި،

އެއާކްރާފްޓް

މެއިންޓަނަންސް

އޯގަނައިޒޭޝަންތައް އަދި އެއާކްރާފްޓް މެއިންޓަނަންސް ޓްރެއިނިން އޯގަނައިޒޭޝަންތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށް
އެތަންތައް ހިނގަނީ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ގެ ގަވާއިދާތަކާއި އެއްގޮތަށް ތޯ ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅައި
ސެކްޝަންގެ

ސަމާލުކަމަށް

އިސްވެރިއާގެ

ގެނައުން.

އަދި

ބޭނުންވާ

މިކަންތައްތަކަށް

ސެޓްފިކެޓްތައް/ހުއްދަތައް/ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
.3

" އެއާކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް ލައިސެންސް" އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި އެސް އޯ ޕީއާ
އެއްގޮތަށް ލައިސެންސް ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ު
ކރުމާއި ލައިސެންސް
ދޫކުރުން

.4

ދިވެހިރާއްޖޭއާ

ގުޅިގެން

ބޭރުގެފަރާތްތަކާ

އެއާވާދިނަސްގެ

ރޮގުން

މަޝްރޫތަކާ

ހިންގާ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ވިލަރެސްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން
.5

އެއާވާދިނަސްއިން ބާއްވާ މޮޑިއުލް އިމްތިޙާނުތައް އެސް އޯ ޕީގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރިއަށްގެންދިއުން

 .6އެއާކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް ލައިސެންސް ދޫކުރުމާބެހޭ ހުރިހާ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި ފައިލްތަކާއި
ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން
 .7އެއާވާދިނަސް ސެކްޝަންގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
 .8އެއާވާދިނަސް ޓެކްނިކަލް ލައިބްރަރީ އެސް އޯ ޕީގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ބެލެހެއްޓުން
 .9އެއާވާދިނަސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ ހުއްދަތަކާ ،ލައިސަންސް ،އެގްޒެމްޕްޝަން،
އެޕްރޫވަލް ،އޯޑިޓް ަ
ތކާގުޅޭ އެންމެހާ ރެކޯޑްތަކާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްޓުން.

Email: civav@aviainfo.gov.mv

Fax: (+960) 332 3039

އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެރޯޑްރޯމްސް
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332 4986

Air Transport & Security

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް

332 4992
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Website: http://www.aviainfo.gov.mv

ރިސެޕްޝަން

332 4983

Reception

ފައިނޭންސް

330 2087

Finance

އެއާވާދިނަސް

332 4988

Airworthiness

c
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

MALDIVES CIVIL AVIATION AUTHORITY

 11ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ވެލާނާގެ ،އަމީރު އަހުމަދުމަގު ،މާލެ  ،20096ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި

އިސްކަންދެވޭނެ ކަންތައްތައް:

th

11 Floor, Velaanaage, Ameer Ahmed Magu,Male’, 20096, Maldives

 -1އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓަނަންސް އިންޖިނިއަރިންގ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތަކަށްވުން.
ޑޕްލޮމާ އިން އެއާކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް އިންޖިނިއަރިން ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.
ި -2
 -3އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓަނަންސް އަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ ތާރީޚާއި

 08 -1ޖޫން  2017ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  1400ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން

 -1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް )އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ) (www.caa.gov.mv/forms.phpލިބެން ހުންނާނެ(

ތަން

 -2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
 -3ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ )އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ(ފޮޓޯކޮޕީ
އިންޓަރވިއު ކުރުން:

އަދި އިންޓަރވިއު އަށް ހާޒިރުކުރެވޭނީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް
މތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް މަޢުލޫ ާ

Email: civav@aviainfo.gov.mv

Fax: (+960) 332 3039

އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެރޯޑްރޯމްސް

330 3829
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332 4986

Air Transport & Security

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް

332 4992

Flight Operations

Website: http://www.aviainfo.gov.mv

ރިސެޕްޝަން

332 4983

Reception

ފައިނޭންސް

330 2087

Finance

އެއާވާދިނަސް

332 4988

Airworthiness

