އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހޮވުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
ކުންފުނީގެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވޭ ނޯޓިސް )"ނޯޓިސް"( އަދި ޑިރެކްޓުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް )"އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް"( ވަނީ  20މެއި  2012ވަނަ ދުވަހު ޢިއުލާންކޮށް  20ޖޫން  2012ވަނަ ދުވަސް
ސުންގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި ،ޢިއުލާނުގައި ި
ދރާގު ބޯޑުގެ ރެމިއުނަރޭޝަންސް އެންޑް ނޮމިނޭޝަންސް ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވާ
އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ ތަފްޞީލް ހިމަނާފައެވެ.
އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް މުހިންމުކަން ދެވުނެވެ.
 އެންމެ މަދު މިންވަރަކަށް ބެޗްލާޒް އަންޑަގްރެޖުއެޓް ޑިގްރީގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން އެންމް މަދުވެގެން  10އަހަރު ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން ުކންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަޤާމް އަދާކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މިންވަރު
 ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގްގެ ތަޖްރިބާ ހުރި މިންވަރުސުންގަޑި ހަ ަ
މވުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ  6އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ކުންފުންޔަށް ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި އިވެލުއޭޝަންތައް
ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ،ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ކޯރޕްރެޓް ގަވަނަންސް ކޯޑްގެ ދަށުން ،އައްޔަނު ކުރެވޭ އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ބޯޑް އޮޑިޓް ކޮމިޓީގައި ހިމަނަން ޖެހޭކަމާއި އެކައުންޓިން އަދި ފައިނޭންސްއާއި ބެހޭ ތަޖްރިބާ ހުރުން ލާޒިމް ކުރާކަމަށް
ސަމާލްވެވުނެވެ.
އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު  6ކެންޑިޑޭޓްގެ ތެރެއިން  3ކެންޑިޑޭޓް ރެމިއުނަރޭޝަންސް އެންޑް ނޮމިނޭޝަންސް ކޮމިޓީއިން
މތިން
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވުނެވެ .އަދި ި
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައެއް ސިފަތައް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރަމެވެ.
 .1ރިލުވާން ޝަރީފް:
 ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެކި އިސް މަޤާމް ަތއް ފުރުއްވައި އެކި ކުންފުނިތަކުގައި
ޑިރެކްޓަރކަން އަދާ ކުރައްވާފައިވުން؛
 މިވަގުތު ހުންނެވީ ވިލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމްގައި؛ ވަޒީރުން ފެންވަރުގެ މަޤާމްތައް ފުރުއްވައި އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ދާއިރާގައި ތަޖްރިބާ ހުރުން؛ އާރް.އެމް.އަ ިއ.ޓީ ޔުނިވާސިޓީ ،އޮސްޓްރޭލިއާއިން އެމް.ބީ.އޭ އިން އިންޓަނެޝަނަލް މެނޭޖްމެންޓް ޙާޞިލް
ކުރައްވައިފައިވުން.
 .2އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުހައްމަދު:
 ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެކި އިސް މަޤާމްތައް ފުރުއްވައި އެކި ކުންފުނިތަކުގައިޑިރެކްޓަރކަން އަދާ ކުރައްވާފައިވުން؛

ނގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ )އެސް.ޓީ.އޯ(ގެ ޖެނެރަލް މެނެޖާރގެ
 މިވަގުތު ހުންނެވީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންމާޤާމްގައި؛
  19886އިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެސް.ޓޯ.އޯގައި؛ިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހަމްބަރސައިޑް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއެޓް ޑިޕްލޯމާ އިން ޝިޕިންގ
 އނމެނެޖްމެންޓް ޙާޞިލް ކުރައްވައިފައިވުން.
 .3މުރްތަލާ މުހައްމަދު ދީދީ:
 ޕަ ްވއި އެކި ކުންފުނިތަކުގައި
ބލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެކި އިސް މަޤާމްތައް ފުރުއް ަ
ޑިރެކްޓަރކަން އަދާ ކުރައްވާފައިވުން؛
ލ ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމްގައި؛
ތ ހުންނެވީ ސިވި ް
 މިވަގު ުނ.
 އސޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑިތު ކޮވަން ޔުނިވާސިޓީއިން އެމް.ބީ.އޭއެއް ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވު ް
ަނު
ައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އައްޔނ
ދިރާގު ބޯޑުގެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފއ
ެސ ކަމެއް އޮވެދާނެކަމަށް ބަލައި އަދި އެފަދަ ކަމެއް ނެތްކަން
ސ
ތ ފުށުއަރައިފާނެ އެއްވ ް
ކުރެވުމުން މަސްލަޙަ ު
އިވެއެވެ.
ޔަޤީންކޮށްފައ

އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަ ަ
ޝރީފް
ނނ :ރިލުވާން ަ
ނ ް
އުމުރު58 :
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު33 :
ަތލާފައިވަނީ ކުންފުންޔެއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް :ނޫން
ތ
ކުރިމ ި
ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚްގައި ދިރާގުގައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު11 :
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި ލިބިފައިވާ ފާސްތައް:

ްގ ،އޯކްލަންޑް ޔުނިވާރސިޓީ ،ނިއު ޒީލަންޑް
ބެޗްލާރ އޮފް އިލެކްޓްރިކަލް އެންޖިނިއަރިނގ
ްސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ
ލ މެލްބަން އިނސ
ޭޝން އިން އިންޓަނެޝަނަލް މެނޭޖްމެންޓް ،ރޯޔަ ް
މާސްޓާރޒް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޝަ
ޔުނިވާރސިޓީ ،އޮސްޓްރޭލިއާ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ތަފްޞީލް:
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓާރ ،ވިލާ އެއާރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ޖެނުއަރީ  -2011މިއަދާއި ހަމައަށް(
ކޮންސަލްޓަންޓް ،ވިލާ ޝިޕިންގް އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )މާޗް  -2009ޑިސެމްބަރ (2010
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ) ،ސެޕްޓެމްބަރ  - 20077ނޮވެމްބަަރ (2008
(200
ިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ )ސެޕްޓެމްބަރ  - 2005އޮގަސްޓް 07
ރ އޮފް ފައނ
ޑެޕިއުޓީ މނ
ިނިސްޓަރ ،މިނިސްޓް ީ
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްޜެރަރީ )އޭޕްރިލް  - 2001އޮގަސްޓް (20005
ާރ )ސެޕްޓެމްބަރ  -–1999މާޗް (2001
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރީސޯސަސް ،އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެންޑް ލޭބރ
ެސފިކް ޓެލެކޮމިއުނިޓީ )އޭ.ޕީ.ޓީ( ބެންކޮކް ،ތައިލެންޑް )އެޕރިލް  - 1993މެއި (1996
ގޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަަރ ،އޭޝިއާ ޕސި
ޑެޕިއުޓީ އެ ް
ޑ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް )(1993 -1989
ލ ،ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޕޯސްޓްސް އެން ް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރެ ް
ޑިރެކްޓަރ ،ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޕޯސްޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް )(1989 -19883
އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓާރ ،ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ) (1983 - 19881
އެސިސްޓަންޓް އެންޖިނިއާރ ،ނިއުޒީލަންޑް ޕޯސްޓް އޮފިސް އެންޖިނިއާރޒް ،ނިއު ޒީލަންޑް )(1981 - 1979
ބޯޑް ޑިރެކްޓާާރކަމުގެ މަޤާމްތައް:
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓާރ ،ވިލާ އެއާރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ޖެނުއަރީ  - 2011މިއަދާއި ހަމައަށް(
ށ(
ޑިރެކްޓަރ ،މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް )މޭ  - 2011މިއަދާއި ހަމައަ ް
ޑިރެކްޓަރ ،ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ) (1993 - 19888އަދި )(2004 - 2002

ފުރިހަމަ ނަން :އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުއްހަމަދު
އުމުރު46 :
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު26 :
ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކުންފުންޔެއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް :ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ )އެސް.ޓީ.އޯ( ގެ
ފަރާތުން
ފޯ ް
މ ހުށަހެޅި ތާރީޚްގައި ދިރާގުގައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު1562500 :
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި ލިބިފައިވާ ފާސްތައް:
ޕޯސްޓް ގްރެޖުއެޓް ޑިޕްލޯމާ އިން ޝިޕިންގ މެނެޖްމެންޓް ،ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލިންކަން ،އިނގިރޭސިވިލާތު )ކުރިން ހަމްބަރސައިޑް
ޕޮލިޓެކްނިކް(

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ތަފްޞީލް:
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން ) - 1986މިއަދާއި ހަމައަށް(
 ޖެނެރަލް މެނެޖާރ ) - 2006މިއަދާއި ހަމައަށް( ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ )(2006 - 2002 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ )(2002 - 1997 މެނެޖާރ )(1997 - 1994 އެސިސްޓަންޓް މެނެޖާރ )(1994 - 1992 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސާރ )(1992 - 1987 -އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސާރ )ޓްރެއިނީ( )(1987 - 1986

ބޯޑް ޑިރެކްޓާރކަމުގެ މަޤާމްތައް:
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ،ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ )ޖޫން  –- 2008ނޮވެމްބަރ (2008
ޗެއަރމަން ،ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް )  - 2012މިއަދާއި ހަމައަށް(
ޗެއަރމަން/ޑިރެކްޓަރ ،އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ ) (2012 - 2008
ޑިރެކްޓަރ ،ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް )(2003 - 2000

(2007 - 19
ޝއަރަންސް )994
ޑިރެކްޓަރ ،އެލައިޑް އިން ު

ފުރިހަމަ ަ
ދ ދީދީ
ނ ް
ނނ :މުރްތަލާ މުހައްމަ ު
އުމުރު50 :
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު27 :
ަތލާފައިވަނީ ކުންފުންޔެއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް :ނޫން
ތ
ކުރިމ ި
ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚްގައި ދިރާގުގައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު50 :
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި ލިބިފައިވާ ފާސްތައް:
ިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓޭފް ،އޮސްޓްރޭލިއާ
ްގ ،އެޑިލެއިޑް އނ
ޑ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕިއުޓިނގ
އެޑްވާންސް ް
ތ ކޮވަން ޔުނިވާރސިޓީ ،އޮސްޓްރޭލިއާ
ެޑި ު
ިސޓްރޭޝަން ،އޑ
މާސްޓާރޒް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނސް
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ތަފްޞީލް:
ނ )ޖެނުއަރީ  - 2011މިއަދާއިހަމައަށް(
މ
ލ ސާރވިސް ކ ި
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،ސިވި ް
ޮމޝަ ް
ނޓް )ޖުލައި  - 20007ޖުލައި (2011
ޑިރެކްޓަރ ،ނެޝިނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމެ ެ
ބރުއަރީ  - 2004ޖޫން (2007
އެސިސްޓަންޓް ކޮންޓްރޯލަރ ،ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން ) ފެ ް
އެސިސްޓަންޓް ސިސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމާރ ،ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮ ް
ފ އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން ) އޮކްޓޯބަރ  - 1999ފެބްރުއަރީ
(2004
ސީނިއާރ ެ
އނަލިސްޓް ޕްރޮގްރާމަރ ،ޑިޕާރމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން )ޖުލައި  - 1995އޮކްޓޯބަރ (19999
އެނަލިސްޓް ޕްރޮގްރާމަރ ،ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން
)ފެބްރުއަރީ  - 1994ޖުލައި (1995

ސީނިއަރ ސެކެޓްރީ ،ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން )ޖެނުއަރީ
 - 1991މާޗް (1994
ސެކެޓްރީ ،ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން )އޯގަސްޓް - 1988
ޖެނުއަރީ (1991
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސާރ ،ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ )ސެޕްޓެމްބާރ  –- 1986އޮގަސްޓް (1988
ބޭންކިންގ އޮފިސާރ )ޓްރެއިނީ( ،މޯލްޑިވްސް މޮނެޓަރީ އޮތޯރިޓީ )ޖުލައި  - 1985ސެޕްޓެމްބަރ (1986
ކުންފުނި ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމްތައް
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓާރ ،ކޮނަސް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ) - 2004މިއަދާއި ހަމައަށް(
ޑިރެކްޓަރ ،ކްރޮސް ބޯޑާރ ޓްރޭޑިންގ )މ( ސޑނ .ބހޑ - 2010) .މިއަދާއި ހަމައަށް(

