
މަޢުލޫމާތު  ހޮވުމާއިބެހ  އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ     

 

އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަިތލުމަށް ދެވ  ޯނޓިސް )"ނޯޓިްސ"( އަދި ޑިރެކްޓުންގެ ބޯޑަްށ ދިރާގު ޕލކގެ 
މާރޗް  51ޢިއުލާންކޮށް  ދުވަހުވަނަ  5102ފެބްރުއަރީ  52ޕްލިކ ޝަން ފޯމް"( ވަނީ ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް )"އެ

ނޮމިނ ަޝންްސ ، ސްވަނަ ދުވަސް ސުންގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، ޢިުއލާނުގައި ދިރާގު ބޯޑުގެ ރެމިއުަނރ ޝަން 5102
ނޑައަޅާފައިވާ އިއަދި ގަވަނަންސް  މިއިއުލާން ވަނީ ކުންފުނީެގ  ވެލުއ ޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ ތަފްޞީލް ހިމަނާފައެވެ.ކޮމިޓީން ކަ

 ވެބްސައިޓް އަދި ހަވީރު ނޫހުގައި ޝާއިއުކުރެވިފައެވެ. 

ނޑު ކަންތައްތަކުެގ  އިވެލުއ ޝަން ކްރައިޓީރިއާގެ ދަށުން އިންޑިޕެންޓެންޑް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންެޖހ  މައިގަ
 ތެރ ގައި: 

 ވުން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކޮށްފައި  -

 ށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުންއަހަރު ދިގު މުއްދަތަކަ 01މަދުވެގެން  -

 ބޯޑަކަށް އަމަީލގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިުވން ގެ ކުންފުންޏެއް -

 ހުރުން ތަޖްރިބާމާލީ ރިޕޯޓުތަކާއި ހިސާބުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ  -

  

 2އެޕްލިކ ޝަން ފޯމެއްވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ  2ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ  އިއުލާނުގެ
ވެ. މިގޮތުން އިވެލުއ ޝަންސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ސީ.އެމް.ޑީ.އ  ކޯރޕްރެޓް ވެލުއ ޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެެެފަރާތުގެ އި

ންތިހާބުކުރެވ  އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ސަބް ކޮމިޓީއެއްކަމަށްވާ އޮޑިޓް ގަވަނަންސް ކޯޑްގެ ދަށުން އި
ކޮމިޓީގައި އިންނަވަންޖެހ  ފަރާެތއްކަމުން، އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުްނޓިން އަދި ފައިނ ންސްއިން ލިިބފައިވާ ތައުލީމާއި ތަޖްރިބާައްށ 

 ވެސް ސަމާލުކަން ދެވިގެންނެވެ. 

ފުރިހަމަާވ ޝަރުތުވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްވެސް މިމަގާމަށް ރކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިރާގުގެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑައިރެކްޓަދި
މެއި  8ވަނަވަރު  ފަރާތުގެ ނަމާއި 2 ވަނީ ޑައިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާބޯޑުންޑިރެކްޓަރުންގެ ދިރާގުގެ ފަރާތްތަކެއްކަމުން، 

ެގ ވުމުއިންތިހާބުކުން ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓަމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އާންމު ގައި ބ އްވ5102ު
ހުށަހަޅުއްވާ ނަންތަކާއި، އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރުކަމަށް އިންތިހާބުވުމަށް ނިންމަވާަފއެވެ. މިގޮތުން ފުރުސަތު ދިނުމަށް 

 އެވެ. ނަވަރު ތިރީގައި އެވަނީވަ

 
ދިރާގު ބޯޑުގެ އިންޑިޕެންޑެންްޓ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފަިއވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ކުންފުީނގެ ބޯޑަށް އައްޔަނު ކުރެވުމުން 

 މަސްލަޙަތު ފުށުއަރައިފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އޮވެދާނެކަމަށް ބަލައި އަދި އެފަދަ ކަމެއް ނެތްކަން ޔަޤީންކޮށްފައިވެއެވެ.



 ފާތުމަތު ނިއުމާ 
 

 
  
 
 

                            
    33: އުމުރު

   01 ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު:
  ނޫން  ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކުންފުންޔެއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް:

  01 ދިރާގުގައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު: ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚްގައި 
 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި ލިބިފައިވާ ފާސްތައް:
 މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ލީ ކުއަންޔޫ ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، އެން.ޔޫ.އެސް 

 ބީއ  )އޮނަޒް( އިންޓަރނ ޝަނަްލ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަން، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނޮދަމްބްރިއާ
  

 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ތަފްޞީލް:
 މިއަދާއި ހަމައަށް(އިން  5100ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރ ޓު މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )

 އަށް( 5100 – 5112ޑެޕިއުޓީ އަންޑަރސެކްރެޓަރީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ) 
 ( 5112-5112އްޖެގެ ވަފްދު )ފައިނ ންސް/އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަން އޮފިސަރ، ކެނ ޑިއަން ރެޑްކްރޮސް، ދިވެހިރާ

 ( 5112 – 5112ޖޫނިއަރ އޮފިސަރ، ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް )
 

 ބޯޑް ޑިރެކްޓާރކަމުގެ މަޤާމްތައް :
( 5102ފެބްރުއަރީ  – 5105ނޮވެމްބަރ )ރ، ބ ްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަ  

( 5102ޖެނުއަރީ  - 5100ޑިރެކްޓަރ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގް އެންޑް ޕީ.އާރް. ކޮމްޕެނީ )އެޕްރިލް   
 
 
 

  



 

 ފާތުމަތު ސުޖާތާ ހަލީމް 
                            

 
               

 
 

    32: އުމުރު
   01 ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު:

  ނޫން  ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް:ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކުންފުންޔެއް 
  052 ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚްގައި ދިރާގުގައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު:

 
 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި ލިބިފައިވާ ފާސްތައް:

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަން، ެބންގަލޯ ޔުނިަވރސިޓީ، އިންޑިޔާ  މާސްޓަރ އޮފް  
   ބެޗެލަރ އޮފް ކޮމަރސް، ބެންގަޯލ ޔުނިވަރސިޓީ، އިންޑިޔާ 

 
 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ތަފްޞީލް:

އިން  5118ޕްރޮޖެކްޓް މެނ ޖަރ، ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަން ޕްރޮޖެކްޓް، ވޯލްޑް ބ ންކް )
 މިއަދާއި ހަމައަށް(

 ( 5118 – 5112ނ ޖްމަންޓް ސެންޓަރ )މެނ ޖަރ، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެ
 ( 5112-5112) އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

 ( 5112 – 5112ޖޫނިއަރ އޮފިސަރ، ބ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް )
 

 ބޯޑް ޑިރެކްޓާރކަމުގެ މަޤާމްތައް:
އިން މިއަދާ ހަމައަށް(  5105އެޕްރިލް )ރ، ލައިފްނެޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑިރެކްޓަ  

 
 
 
 
 

 
 



 ޑރ. ހަސަން ޒާހިރު 

 
    25: އުމުރު

   55 ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު:
  ނޫން  ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކުންފުންޔެއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް:

  01 ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚްގައި ދިރާގުގައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު:
 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި  ލިބިފައިވާ ފާސްތައް:
ޔުނިވަރސިޓީ، އެމެރިކާ ޕީ.އެޗް.ޑީ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަން އެންޑް މެނ ޖްމަންޓް، ކިންގްސްބްރިޖް   

 
 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ތަފްޞީލް:
 ( 5102 – 5118)މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ހޮލިޑ  ކޯލް 

 ( 5112 – 0225މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ޒެޑް.އެސް.އެސް ސްޕީޑް ލައިން )
  

 ބޯޑް ޑިރެކްޓާރކަމުގެ މަޤާމްތައް:
 ( 5102 – 5118މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ހޮލިޑ  ކޯލް )

 ( 5102 – 5103ޑިރެކްޓަރ، މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރ ޝަން )
 (5112 – 0225އެސް ސްޕީޑް ލައިން )މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ޒެޑް.އެސް.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            

 އިސްމާޢިލް މުޚުތަބާ 

 
    35: އުމުރު

   01 ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު:
  ނޫން  ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކުންފުންޔެއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް:
  511 ޢަދަދު:ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚްގައި ދިރާގުގައިވާ ޙިއްޞާގެ 

 
 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި ލިބިފައިާވ ފާސްތައް:

 އެމް.ބީ.އ ، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބެލަރެޓް، އޮސްޓްރ ލިޔާ 
 ބެޗެލަރ އޮފް މާސް ކޮމިއުނިކ ޝަން، ކަރޓިން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ، އޮސްޓްރ ލިޔާ 

 
 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ތަްފޞީލް:

އިން މިއަދާ  5110އެސިސްޓެންޓް މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ކިހައް ޝިޕިންގް އެންޑް ޓްރ ޑިންގް ކޯ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )
 ހަމައަށް( 

( 5100 – 5101މެނ ޖަރ މާރކެޓިނގް/ސްޓޯކް މެނ ޖަރ، ސްޓ ޓް ޓްރ ޑިންގް އޯގަނައިޒ ޝަން ޕލކ )  
( 5112 – 5112ގް އޯގަނައިޒ ޝަން ޕލކ )މީޑިއާ ކޯޑިނ ޓަރ/ސްޓޯކް މެނ ޖަރ، ސްޓ ޓް ޓްރ ޑިން  

 
 ބޯޑް ޑިރެކްޓާރކަމުގެ މަޤާމްތައް:

( އިން މިއަދާ ހަމައަށް 5102ބްރުއަރީފެ)ރ، ބ ްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަ  
އިން މިއަދާ  5110އެސިސްޓެންޓް މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ކިހައް ޝިޕިންގް އެންޑް ޓްރ ޑިންގް ކޯ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )

 ހަމައަށް( 
 
 
 
  



 

 އިމްރާން އަލީ 

                            
    33: އުމުރު

   01 ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު:
  ނޫން  ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކުންފުންޔެއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް:

  02،111 ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚްގައި ދިރާގުގައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު:
 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި ލިބިފައިވާ ފާސްތައް:
 އެމް.ބީ.އ ، މެންޗެސްޓަރ މެޓްރޯޕޮލިޓަން ޔުނިވަރސިޓީ، ޔޫކ  

 ބީ.އެސް.ސީ އިން އިކޮނޮމިކްސް، ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ލަންޑަން، ޔޫކ  
  

 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ތަފްޞީލް:
 އިން މިއަދާ ހަމައަށް(  5103ޑިރެކްޓަރ، ދޮންކެޔޮ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )މެނ ޖިންގް 

 އިން މިއަދާ ހަމައަށް(  5101މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ދޮންކެޔޮ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )
 ން މިއަދާ ހަމައަށް(އި 5101މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ދޮންކެޔޮ އެންޓަރޕްރައިޒަޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )

  ( 5111ޕްލ ނިންގް އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް )
 

 ބޯޑް ޑިރެކްޓާރކަމުގެ މަޤާމްތައް:
 އިން މިއަދާ ހަމައަށް(  5103މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ދޮންކެޔޮ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )

 އިން މިއަދާ ހަމައަށް(  5101މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ދޮންކެޔޮ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )
 އިން މިއަދާ ހަމައަށް( 5101މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ދޮންކެޔޮ އެންޓަރޕްރައިޒަޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )

( 5112 -5112)މަހޯގަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ، ޑިރެކްޓަރ  
( 5112 -5112ލޫޑޮޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ޑިރެކްޓަރ، ބް  

( 5112 – 5111ޑިރެކްޓަރ، ރީތިރަށް ރިޒޯޓް )  
 


