އިދްޏިޕެދްޏެދްޓް ޏިޒެކްޓަޒ ހޮވުމާއިބެހޭ މަޢުޑޫމާގު

ކުދްޓުދީސެ އިދްޏިޕެދްޏެދްޓް ޏިޒެކްޓަޒުސެ މަޤާމަފް ކުޒިމަގިޑުމަފް ޔެވޭ ދޯޓިލް ("ދޯޓިލް") އަޔި ޏިޒެކްޓުދްސެ ބޯޏަފް ކުޒިމަގިޑުމަފް އެޔި
ހުފަހަޅާ ޓޯމް ("އެޕްޑިކޭޝަދް ޓޯމް") ވަދީ  6މެއި  2013ވަދަ ޔުވަހު ޢިއުޑާދްކޮފް  20މެއި  2013ވަދަ ޔުވަލް ލުދްސަޏިއެއްސެ
ސޮގުސައި ހަމަޖައްލައިކ ޢިއުޑާދުސައި ޔިޒާސު ބޯޏުސެ ޒެމިއުދަޒޭޝަދްލް އެދްޏް ދޮމިދޭޝަދްލް ކޮމިޓީއިދް ދިދްމާޓައިވާ އިވެޑުއޭޝަދް
ކްޒައިޓީޒިއާސެ ގަޓްޞީޑް ހިމަދާޓައެވެ .ލުދްސަޏި ހަމަވިއިޒު އެއްވެލް ޓަޒާގަކުދް ކުޒިމަގިޑާޓައި ދުވުމުދް  22މެއި 2013އާއި ހަމައަފް
ވަދީ ލުދްސަޏި އިގުޒުކޮފް އިއުޑާދްކޮފްޓައެވެ.
އިވެޑުއޭޝަދް ކްޒައިޓީޒިއާސެ ޔަފުދް ގިޒީސައި ބަޔާދްކުޒެވިޓައިވާ ކަދްގައްގަކަފް މުހިދްމުކަދް ޔެވުދެވެ.
 އެދްމެ މަޔު މިދްވަޒަކަފް ބެޗްޑާޒް އަދްޏަސްޒެޖުއެޓް ޏިސްޒީސެ ގަޢުޑީމީ ޓެދްވަޒު ޙާޞިޑް ކޮފްޓައިވުދް އެދްމް މަޔުވެސެދް  10އަހަޒު ޔިސު މުއްޔަގަކަފް މަލައްކަގް ކޮފްޓައިވުދް ކުދްޓުދްތެއްސެ ޏިޒެކްޓަޒކަމުސެ މަޤާމް އަޔާކުޒުމުސައި ހަޒަކާގްގެޒިވެޓައިވާ މިދްވަޒު ޓައިދޭދްޝަޑް ޒިޕޯޓިދްސްސެ ގަޖްޒިބާ ހުޒި މިދްވަޒުއިގުޒުކުޒެވިޓައިވާ ލުދްސަޏި ހަމަވުމުސެ ކުޒިދް ޓުޒިހަމަ ކުޒެވިޓައިވާ އެޕްޑިކޭޝަދް ޓޯމް ހުފަހަޅުއްވާޓައިވަދީ ހަމައެކަދި
އަޑްޓާޞިޑް އިބްޒާހިމް ޝަޒީޓް މުޙައްމަޔުއެވެ .އަޔި މިމަޤާމަފް އެދްމެ ޓަޒާގަކުދް ކުޒިމަގިޑީކަމުސައިވިޔަލް ކޮމީޓީއިދް ކުޒިއަފް
ސެދްޔިއުމަފް ޤާދޫދްގަކާއި ޤާވާއިޔުގައް ހުއްޔަކުޒާކަދް ޓާހަސަކޮފް ކޮމިޓީއިދްވަދީ އިވެޑުއޭޝަދްލް ކުޒިއަފް ސެދްސޮލްޓައެވެ .އަޔި
އިވެޑުއޭޝަދްލް ކުޒިއަފް ސެދްސޮލްޓައިވަދީ ލީ.އެމް.ޏީ.އޭ ކޯޒޕްޒެޓް ސަވަދަދްލް ކޯޏްސެ ޔަފުދް އައްޔަދު ކުޒެވޭ
އިދްޏިޕެދްޏެދްޓް ޏިޒެކްޓަޒ ބޯޏް އޮޏިޓް ކޮމިޓީސައި ހިމަދަދް ޖެހޭކަމާއި އެކައުދްޓިދް އަޔި ޓައިދޭދްލްއާއި ބެހޭ ގަޖްޒިބާ ހުޒުދް
ޑާޒިމް ކުޒާކަމަފް ލަމާޑްކަދް ޔީސެދްދެވެ.
ޔިޒާސު ބޯޏުސެ އިދްޏިޕެދްޏެދްޓް ޏިޒެކްޓަޒުކަމަފް ކުޒިމަގިޑާޓައިވާ އެއްވެލް ޓަޒާގެއް ކުދްޓުދީސެ ބޯޏަފް އައްޔަދު
ކުޒެވުމުދް މަލްޑަޙަގު ޓުފުއަޒައިޓާދެ އެއްވެލް ކަމެއް އޮވެޔާދެކަމަފް ބަޑައި އަޔި އެޓަޔަ ކަމެއް ދެގްކަދް
ޔަޤީދްކޮފްޓައިވެއެވެ.

އިބްޒާހިމް ޝަޒީޓް މުޙައްމަޔު

އުމުޒު74 :
ވަޒީޓާ އަޔާކޮފްޓައިވާ މުއްޔަގު74 :
ކުޒިމަގިޑާޓައިވަދީ ކުދްޓުދްޔެއް ޒަމްޒުކޮފްޔިދުމަފް :ދޫދް
ޓޯމް ހުފަހެޅި ގާޒީޚްސައި ޔިޒާސުސައިވާ ޙިއްޞާސެ ޢަޔަޔު5 :
ގަޢުޑީމީ ޓެދްވަޒު އަޔި ޑިބިޓައިވާ ޓާލްގައް:
ޕޯލްޓް ސްޒެޖުއެޓް ޏިޕްޑޯމާ އިދް ޝިޕިދްސ މެދެޖްމެދްޓްކ ޔުދިވަޒލިޓީ އޮޓް ޑިދްކަދްކ އިދސިޒޭލިވިޑާގު (ކުޒިދް ހަމްބަޒލައިޏް
ޕޮޑިޓެކްދިކް)
އަޔާކޮފްޓައިވާ ވަޒީޓާގަކުސެ ގަޓްޞީޑް:
ލްޓޭޓް ޓްޒޭޏިދް އޯސަދައިޒޭޝަދް ( - 1896މިއަޔާއި ހަމައަފް)
 ޖެދެޒަޑް މެދެޖާޒ ( - 7002މިއަޔާއި ހަމައަފް) ޏެޕިއުޓީ ޏިޒެކްޓަޒ ()7002 - 7007 އެލިލްޓަދްޓް ޏިޒެކްޓަޒ ()7007 - 7994 މެދެޖާޒ ()7994 - 7997 އެލިލްޓަދްޓް މެދެޖާޒ ()7997 - 7997 އެޏްމިދިލްޓްޒޭޓިވް އޮޓިލާޒ ()7997 - 7994 ޓްޒެއިދީ ()1892 - 1896ބޯޏް ޏިޒެކްޓާޒކަމުސެ މަޤާމްގައް:
އިދްޏިޕެދްޏެދްޓް ޏިޒެކްޓާޒކ ޔިވެހި ޒާއްޖޭސެ ސުޅުދް ޕޑކ (އޮސަލްޓް  -2012މިއަޔާއި ހަމައަފް)
އެސްޒެކެޓިވް ޏިޒެކްޓަޒ ،ލްޓޭޓް ޓްޒޭޏިދްސ އޯސަދައިޒޭޝަދް ޕޑކ (ޖޫދް  –- 7009ދޮވެމްބަޒ )7009
ޗެއަޒމަދް ،ޓިއުޑް ލަޕްޑައި މޯޑްޏިވްލް (  - 7077މިއަޔާއި ހަމައަފް)
ޗެއަޒމަދް/ޏިޒެކްޓަޒ ،އެޑައިޏް އިދްޝުއަޒަދްލް ކޮމްޕެދީ ( )7077 - 7009
ޏިޒެކްޓަޒ ،ޓިއުޑް ލަޕްޑައި މޯޑްޏިވްލް ()7002 - 7000
ޏިޒެކްޓަޒ ،އެޑައިޏް އިދްޝުއަޒަދްލް ()7004 - 7997

