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Reception 332 4983 ްރިސެޕްޝަނ   Air Navigation & Aerodromes 330 3829 ްއެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެރޯޑްރޯމްސ 
Finance 330 2087 ްފައިނޭންސ  Air Transport & Security 332 4986 ީއެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓ 
Airworthiness 332 4988 ްއެއާވާދިނަސ  Flight Operations 332 4992 ްފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސ 
 

 

  01  ބޭނުންވާ އަދަދު:  އޮފިސަރ ރެވެނިއު މަޤާމް:
  އެސޯސިއޭޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން:

  ރ. 2500/-  ސާވިސް އެލަވަންސް:  ރ. 6950/- އަސާސީ މުސާރަ:
  ރ. 3127.50/-  ނޮންޕްރެކްޓިސިން އެލަވަންސް:

  އޮތޯރިޓީ، ކ.މާލެ އޭވިއޭޝަން ސިވިލް މޯލްޑިވްސް  އަދާކުރަންޖެހޭތަން:ވަޒީފާ
.އޭ ފަންޑަމެންޓަލް -1  ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: .ސީ .ސީ ކޯސްތަކެއް) ޕްރޮފެޝަނަލް އެއްވަރުގެ އެއާ (ނުވަތަ މޮޑިއުލްތައް ނޮލެޖް އޭ

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ އަހަރު 2މަދުވެގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު އެކައުންޓިން ދާއިރާއިން 

އަހަރު ދުވަހުގެ 2މަދުވެގެން އެކައުންޓިން ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު އެކައުންޓިން ދާއިރާއިން  -2
  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

 ޖަމާކުރުން ފައިސާ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ބުތައްހިސާ ލިބޭފައިސާގެ ،ބަލައިގަތުމާއި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭފައިސާ -1  މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

ޑިރެކްޓަރށް ފައިނޭންސް މަހަކު ކޮންމެ ވަރު، ނުލިބިހުރި ތެރެއިން އާމްދަނީގެ ލިބެންޖެހޭއޮތޯރިޓީއަށް  -2
 ހުށަހެޅުން

 ފޮނުވުން ަށްޑިރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް އާމްދަނީ -3

 ބެލެހެއްޓުން ތުގެމަތިންގޮ ގަވާއިދުގައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ޕެޓީކޭޝް -4

އޮތޯރިޓީގެ ،ފަރާތްތައް ކުރުވެާނ މަސައްކަތް ،ހޯދުމާއި ޚިދުމަތް ،މުދާގަތުމާއި އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ -5
  ބެލެހެއްޓުން ކޮށް ކަންތައްތައް އެންމެހައި ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ ،ހޯދުމާއި ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ

ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި 
  އިސްކަންދެވޭނެ ކަންތައްތައް:

1- .   މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން

  

  01  ބޭނުންވާ އަދަދު:  އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް އޮފިސަރ މަޤާމް:
  ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:  އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް  ސެކްޝަން:

  ރ. 4000/-  ސާވިސް އެލަވަންސް:  ރ. 8835/- އަސާސީ މުސާރަ:
  ރ1500/-ސް: އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް އެލަވަން ރ. 75/3975  ނޮންޕްރެކްޓިސިން އެލަވަންސް 

  އޮތޯރިޓީ، ކ.މާލެ އޭވިއޭޝަން ސިވިލް މޯލްޑިވްސް  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭތަން:
އެސް އެސް ސީ ،ޑިގްރީ ހާސިލް ކޮށްފައިވުމާއެކުފުރަތަމަ ނުވަތަ ފައިނޭންސް އިން  އިންއިކޮނޮމިކްސް -1  ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

 އިވުންލިބިފަ ފާސް "ސީ"ން ދަށްވެގެން ދިވެހި އިމްތިޚާނުގައި

  ނުވަތަ 
 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  ޑިޕްލޮމާ އިން "ޓްރާންސްޕޯޓް އެކޮނޮމިކްސް" -2

އިނގިރޭސި އަދި ހިސާބުން ދަށްވެގެން އިމްތިހާނުން އަދި އޯލެވަލް، ދިވެހި އިމްތިޚާނުގައި އެސް އެސް ސީ
އަހަރުގެ 2ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން  އޭވިއޭޝަންއާގުޅޭ އަދި ސިވިލްލިބިފައިވުން ފާސް  "ސީ"

  ތަޖްރިބާލިބިފައިވުން 
އެފަރާތަކީ ،ދެނެގަތުމާއެކު ހާލަތު މާލީ އެއާލައިންތަކުގެ ކުރުމަށްއެދޭފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ރާއްޖޭގައި .1  މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

  ކަށަވަރުކުރުން ފަރާތެއްތޯ ޚިދުމަތްދެވޭނެ އެއާލައިންގެ ދެކޮޅުޖައްސައިގެން މާލީގޮތުން

ގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އިޤްތިސާދާ ބެހޭ ރެގިލޭޓަރީ ފްރޭމްވޯކް އެކަށައެޅުމާއި، ގެންނަންޖެހެޭ ބަދަލުތައްމަދަނީވައި .2
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Reception 332 4983 ްރިސެޕްޝަނ   Air Navigation & Aerodromes 330 3829 ްއެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެރޯޑްރޯމްސ 
Finance 330 2087 ްފައިނޭންސ  Air Transport & Security 332 4986 ީއެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓ 
Airworthiness 332 4988 ްއެއާވާދިނަސ  Flight Operations 332 4992 ްފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސ 
 

 ގެންނައުމާއި، އޭގެ ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން

އަގުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ،އަގުތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެ ރާއްޖޭގައިދެވޭ .3
 ކާއި މިންގަޑުތައް ހެދައި ތަންފީޒްކުރުންއުސޫލްތަ

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަަތުމަށްެދޭވ ، ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި .4
 ކުރަންޖެހޭ ސާރވޭތައް ކުރުމާއި، އެފަދަ މަސައްކަތާގުޅެގޮތުން ހަމަޖައްސަޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 

ބޭރުގެ ކުރާ އޮޕަރޭޓް ރާއްޖެއަށް ،އެއާލައިންތަކާއި ދުއްވާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި އެއާޕޯޓްތަކާއި ރާއްޖޭގެ .5
 ރިޕޯޓްކުރުން ދިރާސާކޮށް ހިސާބުތައް ތަފާސް ދަތުރުފަތުރުގެ އެއާލައިންތަކުގެ

ށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް، އެފަދަ މަޢްލޫމާތުތައްބައިނަލް އަޤްވާމީ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ އިޤްތިސާދަ .6
 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ހިއްސާކުރުން

"ފެސިލިޓޭޝަން" 9 އެނެކްސް ގެ އައިކާއޯ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދެވޭ ތަކުގައި އެއާޕޯޓް އަގްވާމީ ބައިންލް ރާއްޖޭގެ .7
 އޮޑިޓްކުރުން ބަލައި ކެއްތޯޚިދުމަތްތަ ދެވޭ އެއްގޮތަށް މިންގަޑުތަކާ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ގައި

 ކުރުން ތަންފީޒް ޕްރޮގްރާމް ފެސިލިޓޭޝަން ނޭޝަނަލް .8

މުއާހަދާތަކާއި ބައިވެރިވާ އެގްރީމަންޓްތަކާއި ވައިގެދަތުރުފަތުރާއިބެހޭ ކުރެވޭ ދެމެދު ޤައުމުތަކާއި ބޭރު ރާއްޖެއާއި .9
  މަސައްކަތްކުރުން އެހީތެރިވުމާއި މަސައްކަތުގައި  ބެހޭ

އެއަރލައިންތަކާއި އެކު މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާގެ ބޭރުގެ ގާއިމުވެފައިވާ ވާމީ ޖަމުއިއްޔާތަކާއި، ރާއްޖޭގައިބައިނަލް އަޤް
 ކަންކަމުގައި މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި، އެފަދަ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުން

  
ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި 

  އިސްކަންދެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ތަޖްރީބާ  ތަކާއިހާސިލްކޮށްފައިވާ ޕޮރޮފެޝަނަލް ޓްރެއިންންގް  މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ގޮތުން -1

 
އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ 

  ތާރީޚާއި ތަން
ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 1600ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ވާ  2013ފެބްރުއަރީ  07 -1

  އޮތޯރިޓީއަށް
 )ހުންނާނެ ލިބެން) www.caa.gov.mv/forms.php( ވެބްސައިޓުން އޮތޯރިޓީގެ( ފޯމް އެދޭ ވަޒީފާއަށް -1  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން

 ވަނަވަރު ފަރާތުގެ ކުރިމަތިލާ އަށްވަޒީފާ -2

ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު އެޓެސްޓްކޮށް( ފޮޓޯކޮޕީ)ކުރެވިފައިވާ އެކްރެޑިޓް( ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތައުލީމީ ލިބިފައިވާ -3
  )އަސްލު

 އިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭއިންޓަރވިއު އަށް ހާޒިރުކުރެވޭނީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ  އިންޓަރވިއު ކުރުން:

. ފަރާތްތަކާއި   ކަމަށް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ
 


