c
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ

MALDIVES CIVIL AVIATION AUTHORITY

 2ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ވެލާނާގެ ،އަމރު އަހުމަދުމަގު ،މާލެ  ،20096ދިވެހިރާއްޖެ

2 Floor, Velaanaage, Ameer Ahmed Magu,Male’, 20096, Maldives
nd

މި އޮތޯރިޓގެ ނަމްބަރ  22( (IUL)/201-B/1/2021/12މާރިޗު  )2021އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދޭ މަޢުލޫމާތު
 .1އޮތޯރިޓއަށް ބޭނުންވާ ލައިސަންސް ކަވަރ ހަދައިދިނުން
 .1.1މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެކުގައިވާ ކުރެހުމާއި އަދި ތިރގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގައި ވާގޮތަށް ކަވަރުތަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން
 .1.1.1އަދަދު :އޭ.ޓ.ސ 100 :ކަވަރު ،އޭ.އެމް.އެލް 100 :ކަވަރު (ޖުމުލަ  200ކަވަރު)
 .1.1.2ސައިޒު 128 x 186 :މިލިމޓަރ
 .1.1.3ކަރުދާސް 310 :އާރޓް ކާޑް
 .1.1.4ކުލަ:
 .1.1.5އޭ.ޓ.ސ :ސާމްޕަލްގައިވާ ގޮތަށް ބޭރުފުއް ރނދޫކުލަ އަދި އެތެރެ ހުދުކުލަ (ބޭނުން ކުރަންވ ކުލައިގެ ކޯޑް ސާމްޕަލްގައި)
 .1.1.6އޭ.އެމް.އެލް :ސާމްޕަލްގައިވާ ގޮތަށް ބޭރުފުއް މެރޫންކުލަ އަދި އެތެރެ ހުދުކުލަ (ބޭނުން ކުރަންވ ކުލައިގެ ކޯޑް ސާމްޕަލްގައި)
 .1.1.7ކަވަރު ބޭރުގައި ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތަށް ހުންނަންވާނ ގޯލްޑް ހޮޓް ފޮއިލްކޮށް ކަވަރ ލެމިނޭޓް ކުރެވިފައެވެ.
 .1.1.8އެތެރޭގެ ލިޔުންތަށް ހުންނަންވާނ ކަޅުކުލައިންނެވެ.
 .1.1.9ސާމްޕަލްގައިވާގޮތަށް  2ލޯވަޅު ޕަންޗް ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 .1.2އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނ މި ފޯރމް އާއި އެކުގައި އެވާ "އަންދާސ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފޯމް" (ޖަދުވަލު  )1އިންނެވެ.
 .1.3އަންދާސ ހިސާބުތައް ބަލައިގަނެވޭނ  30މާރިޗު  2021ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:00އާއި ހަމައަށެވެ .އަދި ހުށަހެޅުނު އަންދާސ ހިސާބު
ހުޅުވުން އޮންނާނ  30މާރިޗު  2021ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:00ގައެވެ.
 .1.4އަންދާސ ހިސާބު އިވެލުއޭޓް ކުރުމުން ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުން އެގްރމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،އަންދާސ ހިސާބުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ
މުއްދަތުގެތެރޭގައި މިއޮތޯރިޓއަށް ސާމްޕަލް ހުށަހަޅައި ،އޮތޯރިޓއިން ފާސްކުރުމުން ދެންނެވުނު މުއްދަތުގައި ތަކެތި ރައްދުކޮށްދެންވާނެއެވެ.
 .1.5ބލަން ހުށަހަޅުއްވާނ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓއުރައެއްގައެވެ ،އަދި ސިޓއުރައިގެ ބޭރުގައި މި ދަންނަވާ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ.
("ބލަން ކަރުދާސް" "ބލަން ނަންބަރު" "ބލަން ހުޅުވާ ތާރޚް" "ބލަން ހުޅުވާ ގަޑި")' މިހެން ބޭރުގައި ލިޔުއްވުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
 .1.6މި ބލަންތައް ހުޅުވާނ ބލަން ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ބލަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުންގެ
ހާޟިރުގައެވެ.
 .1.7ބލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  2ބަޔަކަށެވެ .އެއ ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިއާ އާއި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާ މި ދެ ބަޔަށެވެ.
ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިއާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަށް ފުރިހަމަ ނުވާ ބލަންތައް ބާތިލްވާނެއެވެ .އަދި މި ބލަންތައް އިވެލުވޭޝަން މަރުހަލާއަކަށް
ނުގެންދެވޭނެއެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާއި އެއްގޮތަށް މާކްސްދިނުމުން ،އެންމެ
މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
 .1.8އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު 3027201 / 3027200 :އަށް ރަސްމ ގަޑގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ .ނުވަތަ އޮތޯރިޓގެ
މެއިލް އެޑްރެސް civav@caa.gov.mv :އަށް މެއިލް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ

MALDIVES CIVIL AVIATION AUTHORITY

 2ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ވެލާނާގެ ،އަމރު އަހުމަދުމަގު ،މާލެ  ،20096ދިވެހިރާއްޖެ

2 Floor, Velaanaage, Ameer Ahmed Magu,Male’, 20096, Maldives
nd

 .2ބލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި (ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިއާ  -މި ތަކެތި ހުށަނާޅާނަމަ ބލަން ކެންސަލްވާނެއެވެ).
 -2.1މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބލަން ހުށަހަޅާފޯމު.
 -2.2އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި ތިރގައި އެވަނއެވެ.
 .2.2-1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ.
 -2.3ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްއަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި ތިރގައި އެވަނއެވެ.
 .2.3-1މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ.
 .2.3-2މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް /ނޯޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕ.
 .2.3-3މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓން ފާއިތުވި  6މަސްދުވަސްތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް.
 -2.4ބލަމަށް އަގުހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން .ކޯޓޭޝަންގެ ވެލިޑިޓ މުއްދަތަށް މަދުވެގެން  45ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ.
 -2.5ޕްރޮޕޯޒަލް އާއި އެކު ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުގެ މައުލޫމާތާއި އައިޑކާޑުގެ ކޮޕ އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އމެއިލް އެޑްރެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .3ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތައް (އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާ)
 .3.1ބލަން ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާއަށް ގެންދެވޭނ މިކަރުދާހުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކެވެ.
 .3.2މި މަސައްކަތައް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާގައި މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިރގައި އެވަނއެވެ.
މަރކްސް

މާކްސްދެވޭ ކްރައިޓރިއާ

އަގު

70%

ތަކެތި ރައްދުކުރުމުގެ މުއްދަތު

20%

ތަޖުރިބާ

10%

 .3.3އަގަށް 70 :ޕޮއިންޓް އަގަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނޭ ގޮތް:
ގ
އ ު
ފއިވާ އެންމެ ކުޑަ ަ
ހުށަހަޅާ ަ
ގ
ފއިވާ އަ ު
ހުށަހަޅާ ަ

70 X

CAA File ref:

Page 2 of 3
Fax: (+960) 332 3039

Email: civav@caa.gov.mv

އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެރޯޑްރޯމްސް

302 7243

Air Navigation & Aerodromes

އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓ

302 7232

Air Transport & Security

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް

302 7253

Flight Operations

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

ރިސެޕްޝަން

302 7200

Reception

ފައިނޭންސް

302 7208

Finance

އެއާވާދިނަސް

302 7221

Airworthiness

c
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ

MALDIVES CIVIL AVIATION AUTHORITY

 2ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ވެލާނާގެ ،އަމރު އަހުމަދުމަގު ،މާލެ  ،20096ދިވެހިރާއްޖެ

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

.3.4

nd

ތަކެތި ރައްދުކުރުމުގެ މުއްދަތު  20ޕޮއިންޓް .މިބައި ވަޒަންކުރާނ ތިރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 10 – 0ދުވަސް –  20މާކްސް
 20 – 11ދުވަސް –  15މާކްސް
 30 – 21ދުވަސް –  10މާކްސް
 40 – 31ދުވަސް –  05މާކްސް
 50 – 41ދުވަސް –  1މާކްސް
 51ދުވަހައްވުރެ ގިނަ –  0މާކްސް

 .3.5ތަޖުރިބާ  10ޕޮއިންޓް .ތަޖުރިބާ ވަޒަންކުރުމުގައި ބެލޭނ ތިރގައިވާގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ އަށް ބަލާނ ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހު ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުން
ހުށައަޅާފައިވާ ލިޔުމުގެ މައްޗަށެވެ .އެގޮތުން ގިނަވެގެން  10ލިޔުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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