
 އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހޮވުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 ކުރިމަތިލުމަށް ބޯޑަށް ޑިރެކްޓުންގެ އަދި") ނޯޓިސް(" ނޯޓިސް ދެވޭ ކުރިމަތިލުމަށް މަޤާމަށް ޑިރެކްޓަރުގެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ކުންފުނީގެ
 ދުވަސް ވަނަ 2012 ޖޫން 20 ޢިއުލާންކޮށް ދުވަހު ވަނަ 2012 މެއި 20 ވަނީ") ފޯމް އެޕްލިކޭޝަން(" ފޯމް ހުށަހަޅާ އެދި

 ނިންމާފައިވާ ކޮމިޓީއިން ނޮމިނޭޝަންސް އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަންސް ބޯޑުގެ ދިރާގު ޢިއުލާނުގައި ،ހަމަޖައްސައި ގޮތުގައި ސުންގަޑިއެއްގެ
.ހިމަނާފައެވެ ތަފްޞީލް ކްރައިޓީރިއާގެ އިވެލުއޭޝަން  

.ދެވުނެވެ މުހިންމުކަން ކަންތައްތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިތިރީގަ ދަށުން ކްރައިޓީރިއާގެ އިވެލުއޭޝަން  

ކޮށްފައިވުން ޙާޞިލް ންވަރުފެ ތަޢުލީމީ ޑިގްރީގެ އަންޑަގްރެޖުއެޓް ބެޗްލާޒް މިންވަރަކަށް މަދު އެންމެ -  
ކޮށްފައިވުން މަސައްކަތް ށްމުއްދަތަކަ ދިގު އަހަރު 10 މަދުވެގެން އެންމް -  
މިންވަރު ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ އަދާކުރުމުގައި މަޤާމް ކަމުގެރޑިރެކްޓަ ގެކުންފުންޏެއް -  
މިންވަރު ހުރި ތަޖްރިބާ ގެގްރިޕޯޓިން ފައިނޭންޝަލް -  
 

 އިވެލުއޭޝަންތައް އަދި .ލިބިފައިވެއެވެ ކުންފުންޔަށް ފޯމް އެޕްލިކޭޝަން 6 ކުރެވިފައިވާ ފުރިހަމަ ކުރިން ހަމަވުމުގެ ސުންގަޑި
 ޑިރެކްޓަރ އިންޑިޕެންޑެންޓް ކުރެވޭ އައްޔަނު ،ދަށުން ކޯޑްގެ ގަވަނަންސް ކޯރޕްރެޓް އޭ.ޑީ.އެމް.ސީ ،ގެންދިޔައިރު ކުރިއަށް
 ކުރާކަމަށް ލާޒިމް ހުރުން ތަޖްރިބާ ބެހޭ ފައިނޭންސްއާއި އަދި އެކައުންޓިން ކަމާއިޖެހޭ ހިމަނަން ކޮމިޓީގައި އޮޑިޓް ބޯޑް

.ސަމާލްވެވުނެވެ  
 

 ކޮމިޓީއިން ނޮމިނޭޝަންސް އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަންސް ކެންޑިޑޭޓް 3 ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓްގެ 6 ކުރުމަށްފަހު އިވެލުއޭޓް
 މިތިން އަދި. ނެވެބެލެވު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް މިންގަނޑުތައް ކްރައިޓީރިއާގެ އިވެލުއޭޝަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
.ކުރަމެވެ ބަޔާން ތިރީގައި ސިފަތައް ބައެއް ކޮށްލެވޭ ފާހަގަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  

 
:ޝަރީފް ރިލުވާން. 1  

 އިކުންފުނިތަކުގަ އެކި ފުރުއްވައި މަޤާމަްތއް ސްއި އެކި ސެކްޓަރގެ ޕްރައިވެޓް އަދި ޕަބްލިކް -    
؛ކުރައްވާފައިވުން އަދާ ޑިރެކްޓަރކަން  

    ؛މަޤާމްގައި ޑިރެކަްޓރގެ މެނެޖިން ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް ވިލާ ހުންނެވީ މިވަގުތު -    
؛ހުރުން ތަޖްރިބާ ދާއިރާގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އަދި ފުރުއްވައި މަޤާމްތައް ފެންވަރުގެ ވަޒީރުން -      
 ޙާޞިލް މެނޭޖްމެންޓް އިންޓަނެޝަނަލް އިން އޭ.ބީ.އެމް އޮސްޓްރޭލިއާއިން ،ޔުނިވާސިޓީ ޓީ.އިައ.އެމް.އާރް -    

.ކުރައްވައިފައިވުން  
 

:މުހައްމަދު ޝަރީފް އިބްރާހިމް. 2  
 އިކުންފުނިތަކުގަ އެކި ފުރުއްވައި މަޤާމްތައް ސްއި އެކި ސެކްޓަރގެ ޕްރައިވެޓް އަދި ޕަބްލިކް -    

؛ކުރައްވާފައިވުން އަދާ ޑިރެކްޓަރކަން  
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ފެށިގެ އިން 198
ނގިރޭސިވިލާތުގެ
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:ދީދީ މުހައްމަދު ލ
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 މެނެޖްމެންޓް
 

މުރްތަލާ. 3  
ޕަބް -    

 ޑިރެކްޓަރކަން
މިވަ -      
އޮސ -      
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މުއްހަމަދު ޝަރީފް އިބްރާހިމް: ްނަނ ފުރިހަމަ  

     46: އުމުރު              

   26 :މުއްދަތު އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ              

 ގެ) އޯ.ޓީ.އެސް( ޕލކ އޯގަނައިޒޭޝަން ޓްރޭޑިންގ ސްޓޭޓް :ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް ކުންފުންޔެއް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ              
  ފަރާތުން

1562500:  ޢަދަދު ޙިއްޞާގެ ދިރާގުގައިވާ ތާރީޚްގައި ހުށަހެޅި ފްޯމ               

:  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި ލިބިފައިވާ ފާސްތައް

 ހަމްބަރސައިޑް ކުރިން( އިނގިރޭސިވިލާތު ،ލިންކަން އޮފް ޔުނިވަރސިޓީ ،މެނެޖްމެންޓް ޝިޕިންގ އިން ޑިޕްލޯމާ ގްރެޖުއެޓް ޕޯސްޓް
)ޕޮލިޓެކްނިކް  

 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ތަފްޞީލް:

)ހަމައަށް މިއަދާއި - 1986(  އޯގަނައިޒޭޝަން ޓްރޭޑިން ސްޓޭޓް  

)ހަމައަށް މިއަދާއި -  2006( މެނެޖާރ ޖެނެރަލް -     

)2006 -  2002( ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ -     

)2002 - 1997( ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް -     

)  1997 - 1994( މެނެޖާރ -     

)1994 -  1992( މެނެޖާރ އެސިސްޓަންޓް -     

)  1992 - 1987( އޮފިސާރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް -     

)1987 - 1986) (ޓްރެއިނީ( އޮފިސާރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް -     

 

:  ބޯޑް ޑިރެކްޓާރކަމުގެ މަޤާމްތައް

)2008 ނޮވެމްބަރ –- 2008 ޖޫން( ޕލކ އޯގަނައިޒޭޝަން ޓްރޭޑިންގ ސްޓޭޓް ،ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް  

)ހަމައަށް މިއަދާއި - 2012(  މޯލްޑިވްސް ސަޕްލައި ފިއުލް ،ޗެއަރމަން  

)2012 - 2008(  ކޮމްޕެނީ އިންޝުއަރަންސް އެލައިޑް ،ޑިރެކްޓަރ/ޗެއަރމަން  

)2003 - 2000( މޯލްޑިވްސް ސަޕްލައި ފިއުލް ،ޑިރެކްޓަރ  
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 ޖެނުއަރީ( ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ، އޭވިއޭޝަން ސިވިލް އޮފް ޑިޕާރޓްމެންޓް ،ސެކެޓްރީ ސީނިއަރ
)1994 މާޗް - 1991  

 - 1988 އޯގަސްޓް( ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،އޭވިއޭޝަން ސިވިލް އޮފް ޑިޕާރޓްމެންޓް ،ސެކެޓްރީ
)1991 ޖެނުއަރީ  

)1988 އޮގަސްޓް –- 1986 ސެޕްޓެމްބާރ( އޮތޯރިޓީ އޭވިއޭޝަން ސިވިލް ،އޮފިސާރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  

)1986 ސެޕްޓެމްބަރ - 1985 ޖުލައި( އޮތޯރިޓީ މޮނެޓަރީ މޯލްޑިވްސް ،)ޓްރެއިނީ( އޮފިސާރ ބޭންކިންގ  

 ކުންފުނި ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމްތައް

)ހަމައަށް މިއަދާއި - 2004( ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ކޮނަސް ،ޑިރެކްޓާރ މެނޭޖިންގ  

)ހަމައަށް މިއަދާއި - 2010. (ބހޑ. ސޑނ) މ( ޓްރޭޑިންގ ބޯޑާރ ކްރޮސް ،ޑިރެކްޓަރ  

 

 


