
 
 

 

 

 

 އިޢުލާން

 

އްވި ފަރާތްތަކުގެ ވަނަ އަހަރަށް އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލެ 7102-7102

 ފަރާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުއްވި ބޯޑުން ފާސްކުރެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައްކަމުގައިތެރެއިން މިމަޤާމަށް އެންމެ 

 7102ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވެއެވެ.  3ވަނަ އަހަރަށް ޕަބްލިކް ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  7102-7102

ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ  ފަރާތްތައްއަށެވެ. މިމަޤާމަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  72އޭޕްރީލް  7102ރުޞަތު ހަމަވީ ގައި ހުޅުވާލެވުނު މިފު 13އޭޕްރީލް 

ބްކުރުމަށް ތަކީވެސް މިމަޤާމަށް އިންތިޙާނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއިން ވަޒަންކުރެއްވުމަށްފަހު، 

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ، ބެހޭ މަޢުލޫމާތުފަރާތްތަކާމިބޯޑުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް 

 ކުރަމެވެ. ގެ ދަށުން ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން (e) 0.3ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ 

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު / ހ.ޓޫހާރޓްސް – 0ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 

 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 (7102ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ، ސިންގަޕޯރ ) - ރެކްޓަރޝިޕްއިޑައެގްޒެކެޓިވް ޑިޕްލޮމާ އިން  .0

އިންްސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ސެކްރެޓަރީސް، ދިވެހިރާއްޖެ  -ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ސަރޓިފިކޭޓް  .7

(7102) 

 (7112ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓްމިނިސްޓަރ، ޔޫކޭ ) – މާސްޓަރސް އިން ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓު .3

 (7112ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނޮދަމްބްރިއާ، ޔޫކޭ ) -ބީއޭ )އޮނާސް( އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .2



 
 

 

 

 (7112) ޔޫކޭ  ،މިޑަލްސެކްސް ޔުނިވަރސިޓީ –ލޮމާ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕް .2

 (7110ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވޮލޮންގޮންގ، އޮސްޓްރޭލިޔާ ) –ޑިޕްލޮމާ އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  .2

ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަން އަދި ސަރުކާރު އަދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުގެ އިސް މަޤާމްތައް ފުރުއްވާ،  މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޗެއަރމަންކަން ކުރައްވާފައެވެ.

 ތަޖުރިބާ

 ަގައިގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް )އެމްއެމްސީ( ނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ދ 

 7102  ްގްލެކްޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމު އަންނަނީ ފުރުއްވަމުންއިން ފެށިގެނ 

 7107-2016 ޭއެސްޓީއޯގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަން އަދާކުރައްވާފައިވ 

 7100-7107  ިޑިރެކްޓަރކަން ދަނީ އަދާކުރައްވަމުންއެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑު އިން އަދާ ހަމައަށް  7102އަށް އަދ 

 7112-7103  ައަހަރަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރކަން އަދި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރކަން އަދާކުރައްވާފައިވޭވަނ 

 7112-7112 ޭއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ސިިލް އޭވިއޭޝަންގައި އެސިސްޓަންޓް ޑައިރެކްޓަރގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައިވ 

ކާ ތައާރުޒުވާ މުޢާމަލާތެއް، ތަނެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ އެސްޓީއޯގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަ 

 އެކަން

 އެފަދަކަމެއް ނެތް 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކެނޑިޑޭޓާމެދު ޤާނޫނީ ނުވަތަ އަޙްލާޤީ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވާނަމަ އެކަން 01ފާއިތުވި 

 ނެތް

 އްޞާގެ ޢަދަދުއެސްޓީއޯގައިވާ ޙި

 ޙިއްޞާ 21

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 698-95އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު / ދަފްތަރު ނަންބަރު އަލްފާޟިލް  – 7ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 

 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 ސެކަންޑަރީ ލެވަލް ސްކޫލް ނިންމަވާފައި .0

ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ،  - ވަނީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައި ބައެއް މޮޑިއުލްގެ ރެކްޓަރޝިޕްއިޑައެގްޒެކެޓިވް ޑިޕްލޮމާ އިން  .7

 ސިންގަޕޯރ 

އިންްސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ސެކްރެޓަރީސް، ދިވެހިރާއްޖެ  -ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ސަރޓިފިކޭޓް  .3

(7103) 

 ތަޖުރިބާ 

  ީޓިންގ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމްމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްމިހާރު އަދާކުރައްވަމުން ދަނ 

 0222 ްއިން މިހާތަނަށް ޑެނިކޮން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ ގެ ޑިރެކްޓަރެއ 

 7110 ްއިން މިހާތަނަށް ޑައިނަމިކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރކަނ 

 7100 ްކަންޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގގެ  ލޑޓ ޕވޓ މޯލްޑިވްސް ޓުއަރސް ޔޫ ޔަށްހަމަ މިއަދާއި އިނ 

 7107 ްކަން އަދާކުރައްވާފައިވޭޑިރެކްޓަރ ބޯޑުގެ  ޕލކ ކޮމްޕެނީ އިލެކްޓްރިކް ސްޓޭޓް އަށް 7103 އިނ 

 ކުރައްވާފައެވެ.  ދުވަސް ޚިދުމަތް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ 33އިސް ވަޒީފާތަކުގައި އެކައުންޓިންގެ މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ މެނޭޖްމަންޓް އަދި 

ް މަސައްކަތެއް އެސްޓީއޯގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާ ތައާރުޒުވާ މެޓީރިއަލް މުޢާމަލާތެއް، ތަނެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސ

 ކުރާނަމަ އެކަން

 އެފަދަކަމެއް ނެތް 



 
 

 

 

 ނީ ނުވަތަ އަޙްލާޤީ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވާނަމަ އެކަންއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކެނޑިޑޭޓާމެދު ޤާނޫ 01ފާއިތުވި 

 ނެތް

 އެސްޓީއޯގައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު 

 ޙިއްޞާ 02

 

 ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ / ބިތަލްމާގެ، ގދ. ގައްދޫ އަލްފާޟިލާ – 3ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 

 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 ( ީފުރިހަމަކުރައްވާފައ7112ިއޭސީސީއޭ ސީއޭޓ ) 

 (7112އިން ފުރިހަމަކުރައްވާފައި )ޔުނިވަރސިޓީ ބުރޫކްސް އޮކްސްފޯރޑް - އެކައުންޓިންގ އެޕްލައިޑް އިން ސައެންސް އޮފް ބެޗެލަރ 

 ( ް7102އޭސީސީއޭ އެފްލިއޭޓ )ްއިން ފެށިގެނ 

 ތަޖުރިބާ

 ާމިވަގުތު ވަޒީފާއެއްގައި ނުއުޅުއްވ 
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