ނަންބަރުMTCC-CORP/IU/2018/0052:

އިޢުލާން
ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ
މައުލޫމާތު
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ  2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އާންމު
ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޙާބު ކުރެއްވުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ  2ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު
ށ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.
ހަމަވާކަމަ ް
ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ:
 .1އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނިޔާޒު (ޗެއަރމަން)

ހަސަންކާރިގެ ،ސ.މީދޫ

 .2އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް ޒިޔާތު (މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ)

ހ.އާހަމަ ،ކ.މާލެ

 .3އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ކްރިކް ރިޞާ (އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ)

މއ.ކުރިކީލަހިޔާ ،ކ.މާލެ

 .4އަލްފާޟީލާ ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފު

މ.ލައިޓްޝެޑޯވ ،ކ .މާލެ

 .5އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދުﷲ

ހުޅުމާލެ – ފްލެޓް ނަންބަރު  ،1-3-07ކ.މާލެ

ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް އާންމު ޙިއްޞާދާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތު:
 .1އަލްފާޟިލް ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު
ދާއިމީ އެޑްރެސް :ހެޕީނައިޓް ،ގއ .ވިލިނގިލި
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :ހ .ހިޔަލީގެ ހުޅަނގުބައި ،ކ.މާލެ
ތައުލީމާއި ތަމްރީނު:
-

މާރސްޓާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ވިކްޓޯރިއާ ޔުނިވަރސިޓީ ،އޮސްޓްރޭލިއާ)

-

ބެޗެލާރސް އޮފް ބިޒްނަސް – މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް މަރކެޓިންގ ( އެޑިޓްކަވާން ޔުނިވަރސިޓީ ،އޮސްޓްރޭލިއާ)

-

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް ،ޑިޕްލޮމާ އޮފް ބިޒްނަސް (ޕަރތް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ،
އޮސްޓްރޭލިއާ)

-

ޑިޕްލޮމާ އޮފް ބިޒްނަސް ،މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް މާރކެޓިންގ (ޕަރތް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ،
އޮސްޓްރޭލިއާ)
1

-

އެގްޒެކެޓިވް ސެޓްފިކެޓް އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް –(ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ސިންގަޕޯރ އިންސްޓްޓިއުޓް
އޮފް ޑިރެކްޓަރސް ،ސިންގަޕޯރ)

-

ސެޓްފިކެޓް އިން ނިޔު ޓެކްނޮލޮޖީޒް އެންޑް ޗޭންޖިންގް ބިހޭވިޔާޒް :ގްލޯބަލް ޗެލެންޖެސް އިން ޓްރާންސްޕޯޓް (ޔުނިވާސިޓީ
އޮފް އޮކްސްފޯޑް ،ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް)

-

އެކައުންޓިންގް އެންޑް ފައިނޭންސް ފޯ ނޮން-ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖަރސް ޕްރޮގްރާމް (ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސިންގަޕޯރ)

-

ސެޓްފިކެޓް އިން ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް (ދަ ޖޯޖް ވޮޝިންގޓަން ޔުނިވަރސިޓީ ،އެމެރިކާ)

-

ފައިނޭންޝިއަލް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ފޯ ޕަބްލިކް ކޮމްޕެނީސް (އައި.އެމް.ޓީ.ސީ ،މެލޭޝިއާ)

-

ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (އައިސީޑީއެސް ،ވިލާ ކޮލެޖް ،ދިވެހިރާއްޖެ)

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި ޑިރެކްޓަރޝިޕް:
 މެނޭޖަރ (އެލައިޑް އިންސޫރަންސް މޯލްޑިވްސް 2011 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން) ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ 2013 ،ން ފެށިގެން) ސޭލްސް މެނޭޖަރ އަދި ސޭލްސް އޮފިސަރ (ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ  2001ން  2009އަށް)މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާތަނާއި ވަޒީފާ:
 މެނޭޖަރ (އެލައިޑް އިންސޫރަންސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ)އެމްޓީސީސީގައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު
 20ޙިއްޞާ
އެމްޓީސީސީގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާއި ތައާރުޒްވާ މެޓީރިއަލް މުޢާމަލާތެއް ،ތަނެއް ،ވިޔަފާރިއެއް ،ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ އަދި ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެކަން:
އެފަދަކަމެއް ނެތް

2

 .2އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު ޒުބައިރު
ދާއިމީ އެޑްރެސް :ކޮތަންމާގެ ،ސ.ހިތަދޫ
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :ގ.ބާރމިންހަމް އިރުމަތީބައި ،ކ.މާލެ
ތައުލީމާއި ތަމްރީނު:
-

މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާ ،މެލޭޝިއާ)

-

ކމާރސް (ބޭންކް އެންޑް ފައިނޭންސް) (ކާރޓިން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނިލޮޖީ ،އޮސްޓްރޭލިއާ)
ބެޗްލާރސް އޮފް ޮ

-

އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން ކޮމާރސް (ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ،މެޓްރޯޕޮލިޓަން ކޮލެޖް ،މެލޭޝިއާ)

-

ސްޓެޓިސްޓިކް ޓްރެއިނިން ޑިޕްލޮމާ (އިންޑިއަން ސްޓެޓިސްޓިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ ،އިންޑިއާ)

-

ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް (ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ،ދިވެހިރާއްޖެ)

-

ކޯސް އޮން ކްރޮސް ބޯރޑަރ ސްޓެޓިސްޓިކްސް (ސިންގަޕޯރ ރީޖަނަލް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްޓިއުޓް ،ސިންގަޕޯރ)

-

ކޯސް އޮން ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓް ސްޓެޓިސްޓިކްސް( ،އައި .އެމް .އެފް އިންސްޓްޓިއުޓް ،ޔޫ .އެސް .އޭ)

-

ވކްޝޮޕް އޮން ރިވިއު އޮފް ނޭޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ،ޑެވެލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ ފޯ މޯލްޑިވްސް އެންޑް ނެކްސްޓް
ޯ
ސްޓެޕް ފޯ ފިޔުޗާ ޑެވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (ދިވެހިރާއްޖެ)

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި ޑިރެކްޓަރޝިޕް:
-

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވަސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ 2009 ،ން  ،2013އަދި  2017ން
ފެށިގެން(

-

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ 2016 ،އިން ފެށިގެން)

-

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (ޕެކްޓޯރާ އެންޓަޕްރައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2016 ،އިން ފެށިގެން)،

-

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2012 ،އިން 2013
އަށް)

-

ބޑް ޑިރެކްޓަރ (ބީބީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  2001ން  2011އަށް)
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެންޑް ޯ

-

މެމްބަރ އޮފް ފައިނޭންސް ކޮމިޝަން (މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް 2013 ،ން  2015އަށް)

-

އެސިސްޓަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ،ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަން (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ،ޖޫން  2017އިން
ފެށިގެން)

-

ސީނިއަރ މެނޭޖަރ ،މެނޭޖަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ ،ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓް ސެކްޝަން ،ސްޓެޓިސްޓިކް ޑިވިޝަން
ޯރޓީ 2007 ،ން  2017އަށް)
(މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތ ި

-

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ،އެސިސްޓަންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަދި ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ (ޓްރެއިނީ)( ،މޯލްޑިވްސް
މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 2000 ،ން  2007އަށް)
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-

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ޓްރެއިނީ) (މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 1998 ،ން  1999އަށް)

-

ކޭޝިއަރ ކްލާރކް (ބޭންކް އޮފް ސިލޯން 1995 ،ން  1996އަށް)

މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާތަނާއި ވަޒީފާ:
-

އެސިސްޓަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ،ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަން (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ)

އެމްޓީސީސީގައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު
 20ޙިއްޞާ
ެނ
އެމްޓީސީސީގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާއި ތައާރުޒްވާ މެޓީރިއަލް މުޢާމަލާތެއް ،ތަނެއް ،ވިޔަފާރިއެއް ،ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހ ް
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ އަދި ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެކަން:
އެފަދަކަމެއް ނެތް

 .3އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު
ދާއިމީ އެޑްރެސް :މއ .ދެދުނބުރިގެ ،ކ.މާލެ
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :މއ .ފޮސީތިއާ ،ކ.މާލެ
ތައުލީމާއި ތަމްރީނު:
-

މާރސްޓާސް އޮފް ސައިންސް އިން ދަ ސޯޝަލް ސައިންސެސް ،އިންޓަނޭޝަނަލް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންޝިއަލް
ސްޓަޑީޒް (ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައުތްހެމްޕްޓަން)
(ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އެބާރޓޭ ޑަންޑީ)

-

ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ،އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފިނޭންސް (އޮނާސް)

-

ސީ.އައި.އެމް.އޭ (ޗަރޓާޑް އިންސްޓްޓިއުޓް ފޯ މެނޭޖްމެންޓް އެކައުންޓިންގ)

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި ޑިރެކްޓރޝިޕް:
-

ފްރީލާންސް ކޮންސަލްޓަންސީ  -ފިނޭންސް އެންޑް ބިޒްނަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ( 2017އިން ފެށިގެން)

-

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި
ޕޒިޓަރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2011 ،އިން  2017އަށް)
މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑި ޮ

-

އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑް މެމްބަރ (ސައުތް އޭޝިއަން ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެކްސްޗޭންޖެސް އެސް .އޭ .އެފް .އީ 2015 ،އިން 2017
އަށް)
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-

މެނޭޖަރ  /އިން-ޗާރޖް އޮފް މަޖީދީ މަގު ބްރާންޗް ،މެނޭޖަރ ،އިން-ޗާޖް އޮފް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕަރޓްމަންޓް ،ކޮމްޕެނީ
ސެކްރެޓަރީ ،ޑެޕިޔުޓީ އޮފިސަރ  -ފިނޭންސް ޑިޕަރޓްމަންޓް ،ގްރެޖުއޭޓް ޓްރެއިނީ  -ފިނޭންސް ޑިޕަރޓްމަންޓް (ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސް 2006 ،އިން  2011އަށް)

-

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ (ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓެޝަން ޔުނިޓް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް އެމްޕްލޮއިމެންޓް
އެންޑް ލޭބަރ 1999 ،އިން ފެށިގެން  2000އަށް)

-

އޑިޓް އޮފިސަރ (އައި.ސީ.އެސް ލިމިޓެޑް 1999 ،އިން  2000އަށް)
ޮ

މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާތަނާއި ވަޒީފާ:
-

ފްރީލާންސް ކޮންސަލްޓަންސީ ،ފިނޭންސް އެންޑް ބިޒްނަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ( 2017އިން ފެށިގެން)

އެމްޓީސީސީގައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު
 01ޙިއްޞާ
އެމްޓީސީސީގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާއި ތައާރުޒްވާ މެޓީރިއަލް މުޢާމަލާތެއް ،ތަނެއް ،ވިޔަފާރިއެއް ،ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ އަދި ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެކަން:
އެފަދަކަމެއް ނެތް

 .4އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަބޫބަކުރު
ދާއިމީ އެޑްރެސް :ދަފްތަރު ނަންބަރު 698-95
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :މއ.އިރާކުގެ ،ކ.މާލެ
ތައުލީމާއި ތަމްރީނު:
-

ސާނަވީ ތަޢުލީމު

-

ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އޮޓޯރިޓީ ،ދިވެހިރާއްޖެ)

-

އެގްޒެކެޓިވް ސެޓްފިކެޓް އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް –(ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ސިންގަޕޯރ އިންސްޓްޓިއުޓް
އޮފް ޑިރެކްޓަރސް ،ސިންގަޕޯރ)

-

ސެޓްފިކެޓް އިން ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް (ދަ ޖޯޖް ވޮޝިންގޓަން ޔުނިވަރސިޓީ ،އެމެރިކާ)
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މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި ޑިރެކްޓަރޝިޕް:
-

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ 2013 ،ން  2017އަށް)

-

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  2012ން  2013އަށް)

-

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (ޔޫ ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  2011 ،އިން ފެށިގެން)

-

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (ޑައިނަމިކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2001 ،އިން ފެށިގެން)

-

ޑިރެކްޓަރ (ޑެނިކޮން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1997 ،އިން ފެށިގެން)

-

ޑިރެކްޓަރ (ގްލޯބަރލް ޑިވޮލޮޕަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2017 ،އިން ފެށިގެން)

-

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ ،އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ،އެކައުންޓަންޓް ،ސީނިއަރ އެކައުންޓަންޓް ،ހެޑް ކެޝިއަރ
(ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ 1986 ،އިން  1996އަށް)

މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާތަނާއި ވަޒީފާ:
-

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (ޔޫ ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

-

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (ޑައިނަމިކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

-

ިޓޑް)
ޑިރެކްޓަރ (ޑެނިކޮން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމ ެ
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ެނ
އެމްޓީސީސީގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާއި ތައާރުޒްވާ މެޓީރިއަލް މުޢާމަލާތެއް ،ތަނެއް ،ވިޔަފާރިއެއް ،ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހ ް
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ އަދި ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެކަން:
އެފަދަކަމެއް ނެތް

 .5އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު
ދާއިމީ އެޑްރެސް :ހ.ޓޫހާރޓްސް ،ކ.މާލެ
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :ހ.ހިޔަލީގެ ހުޅަނގުބައި / 4A ،މާލެ
ތައުލީމާއި ތަމްރީނު:
-

މާރސްޓާސް އިން ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް (ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓްމިންސްޓަރ ،ޔޫކޭ)

-

ބޗްލާރސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އޮނާސް) (ނޯރދަންބްރިއަރ ޔުނިވަރސިޓީ ،ޔޫކޭ އަދި ބައިނަރީ
ެ
ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ،މެލޭޝިއާ)
6

-

ޑިޕްލޮމާ އިން އިންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (ވޮލޮންގޮންގ ޔުނިވަރސިޓީ ،އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އިންޓްޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް
އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ދިވެހިރާއްޖެ)

-

އެގްޒެކެޓިވް ޑިޕްލޮމާ އިން ޑިރެކްޓަރޝިޕް (ސިންގަޕޯރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީ ،ސިންގަޕޯރ އަދި ސިންގަޕޯރ
އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް ،ސިންގަޕޯރ)

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި ޑައިރެޓަރޝިޕް:
-

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (މޯލްޑިވަސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 2013 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން)

-

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ  2017އިން ފެށިގެން)

-

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ  2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން)

-

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ  2011ން  2012އަދި  2015ން  2017އަށް)

-

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (ގްލެކްޓިކް މޯލްޑިވަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2016 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން)

-

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (އައިއެމްޓީއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2018 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން)

-

ޑިރެކްޓަރ (ޑޫބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2009 ،ން  2014އަށް)

-

ޑިރެކްޓަރ (ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަން 2009 ،ން  2013އަށް)

-

ނ  2009އަށް)
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (މިނިސްޓރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ް 2006

-

ޕްލޭނިން އޮފިސަރ އަދި އެސިސްޓަންޓް ޕްލޭނިން އޮފިސަރ (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 2003 ،ން  2004އަދި ފެބްރުއަރީ-
ސެޕްޓެމްބަރ  2005އަށް)

-

އެޑްމިން އެސިސްޓަންޓް (ކްލިކް ޓްރެއިނިގް ސެންޓަރ 2001 ،ން  2003އަށް)

-

ސެކްރެޓަރީ (ފޮރިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް ސާރވިސް ބިއުރޯ 1997 ،ން  1999އަށް)

-

ގޒިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މާރޗް – މެއި  1995އަށް)
ސޮޕް މެނޭޖަރ (ނެ ޯ

މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާތަނާއި ވަޒީފާ:
-

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (މޯލްޑިވަސް މީޑިއާ ކައުންސިލް)

-

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (ގްލެކްޓިކް މޯލްޑިވަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

-

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ (އައިއެމްޓީއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

އެމްޓީސީސީގައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު
 90ޙިއްޞާ
ެނ
އެމްޓީސީސީގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާއި ތައާރުޒްވާ މެޓީރިއަލް މުޢާމަލާތެއް ،ތަނެއް ،ވިޔަފާރިއެއް ،ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހ ް
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ އަދި ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެކަން
އެފަދަކަމެއް ނެތް
7

 .6އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ
ދާއިމީ އެޑްރެސް :ބިލަތްމާގެ ،ގދ.ގައްދޫ
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :މއ .ފިނިވެށި ،ކ.މާލެ
ތައުލީމާއި ތަމްރީނު:
-

އޭ.ސީ.ސީ.އޭ އެފްލިއޭޓް (އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަރޑް ސެޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް)

-

ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް (އޮނާސް) އިން އެޕްލައިޑް އެކައުންޓިންގ (އޮކްސްފާރޑް ބްރޫކްސް ޔުނިވަރސިޓީ ،ޔޫކޭ)

-

ސެޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަން (ކެޓް) (އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަރޑް ސެޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް)

-

އޑިޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފީސް)
ބޯޑް ގަވަރނަންސް – ރިސްކް ،ފްރޯޑް އެންޑް އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ( ޮ

-

ފައިނޭންސް ފޯ ޑިރެކްޓަރސް (އެސް .އެމް .ޔޫ އެގްޒެކެޓިވް ޑެވެލޮޕެމަންޓް)

-

އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލްސް (އެމް .ޑީ .އައި ،އިލިނޮއި ސްޓޭޓް ޔުނިވަރސިޓީ)

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި ޑައިރެކްޓަރޝިޕް:
-

ކިޔަވައިދިނުން (މެޕްސް ކޮލެޖް ،މާރިޗް  -ޖުލައި  2016އަދި ވިލާ ކޮލެޖް ،ޖެނުއަރީ  -ޑިސެމްބަރ )2012

-

އޑިޓިންގ ( 2016އިން ފެށިގެން)
ކޮންސަލްޓަންޓްޮ ،

-

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ،އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ (މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
 2004ން  2011އަށް)

-

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ 2017 ،އިން ފެށިގެން)

-

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ (މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕލކ 2017 ،އިން ފެށިގެން)

މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާތަނާއި ވަޒީފާ:
އަމިއްލަ މަސައްކަތް:
-

ކޮންސަލްޓަންސީ

-

އޑިޓިންގ މަސައްކަތްތައް
ޮ

-

ކިޔަވައިދިނުން (އެކައުންޓްސް /ފައިނޭން ދާއިރާ)

އެމްޓީސީސީގައިވާ ޙިއްޞާގެ އަދަދު
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ެނ
އެމްޓީސީސީގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއަކާއި ތައާރުޒްވާ މެޓީރިއަލް މުޢާމަލާތެއް ،ތަނެއް ،ވިޔަފާރިއެއް ،ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހ ް
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ އަދި ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެކަން:
އެފަދަކަމެއް ނެތް

ވީމާ ،މިކަން ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢާންމުކުރީމެވެ.
......................................
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