ނަން :ހޫދު މުޙައްމަދު
މަޤާމް :ޑިރެކްޓަރ (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ)

މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ)ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ  9އޮގަސްޓް  2012ގައެވެ .މަޑަވެލި
އޮފީހުގެ ކުޑަކަތީބުގެ މަގާމާއި  03ފެބްރުއަރީ  2008ން ފެށިގެން ހަވާލުވުމަށްފަހު ވަޒީފާ މެދުނުކެޑި  01ފެބްރުއަރީ  2009ން
ފެށިގެން މަޑަވެލި ކައުންސިލުގެ ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަގާމު ފުރުއްވައި ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް
ހޮވިވަޑައިގަތެވެ.
ހޫދު މުޙައްމަދަކީ ކުޑަކަތީބުގެ މަގާމާއި ޙަވާލުވުމުގެ ކުރީން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ކާޑެއްދޫގައި  2007-03-01ން -02-03
 2008އާއި ހަމައަށް ސްޓޭޝަން އޮފިސަރއެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވިއެވެ .އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުގައި  01ޖޫން  2000ން
ދލުވުމުގެ ކުރީން
ފ އަދާކުރެއްވިއެވެ .އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ބަ ަ
ހމައަށް ލޯޑް ކޮންޓްރޯލްގައި ވަޒީ ާ
ފެށިގެން  2008-02-03އާއި ަ
 10ޑިސެމްބަރ  1998ން  1998-12-10އަށް އެއަރމޯލްޑިވްސްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވިއެވެ.
ޝންގެ ފީލްޑް އޮފިސަރ ގެ ވަޒީފާގައި
ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ ޑިޕާރމަންޓް އޮފް ބަޕްލިކް ހެލްތުގެ ޕޯޓްހެލްތް ސެކް ަ
ވ.
 11އެޕްރީލް  1996ން ފެށިގެންނެވެ .އެގޮތުން  1998-12-02އާއި ހަމައަށް ޚިދުމަތުގައި ދެމި ހުންނެވިއެ ެ
ފަށާތަޢުލީމާއި ،މެދުމަދުރަސީ އަދި ޘާނަވީ ތަޢުލީމް ޙާސިލު ކުރެއްވީ  1988/09/08ން  1996/01/14އަށް މާލޭ އިންގްލިޝް
ސްކޫލްއިންނެވެ .އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުގައި ޚިދުމަތްކުރަމުން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އައިލެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް
ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން  2006ގައި ޙާޞިލު ކުރެއްވިއެވެ .ޑިޕްލޮމާއިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް
މެނޭޖްމަންޓް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓުން  2013ގައި ފުރިހަމަ ކުރެއްވިއެވެ.
ހޫދު މުޙައްމަދު ކައިވެނިފުޅު ބައްލަވައިގަތީ ގދ.މަޑަވެލި ދީނާރު އަމާނަތު މުޙައްމަދު ވަޙީދުއާއި އެވެ .މިދެކަނބަލުންނަށް 03

ނއި  ،ފިރިހެން ބޭފުޅެކެވެ.
ބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .އެއީ 2 ،އަންހެން ބޭކަބަނލުން ާ

ނަން :މުޙައްމަދު ރަޝާދު
މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ސެކްޝަން :ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝާދު މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމާއި ޙަވާލުވީ  17ޑިސެމްބަރ 2013
ގައެވެ .ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި  07ޖުލައި  2011އިން  16ޑިސެމްބަރ  2013އާއި ހުންނެވިއެވެ.
މަޑަވެލި އޮފީހުގެ ކުޑަކަތީބުގެ މަޤާމުގައި  19ޖުލައި  1996ން  06ޖުލައި  2011އާއި ހަމައަށް މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން އެއަރ މޯލްޑިވްސްގެ  2ނަންބަރ ކާތިބުކަމާއި ،މޯލްޑިވްސް ގަވަރމެންޓް ބޮޑުއިސްޓޯރު ފައިސާ ބަލަހައްޓާ 2
ބރު ކާތިބު ކަމާއި ،ސަދަންގުރޫޕް
ގވަރމެންޓް ހޮސްޕިޓަލްގެ  2ނަން ަ
ނަންބަރު ކާތިބުކަމާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ  2ނަންބަރު ކާތިބުކަމާއިަ ،
ގދ.މަޑަވެލި ކުޑަކަތީބު ކަމާއި ،ގދ.މަޑަވެލި ކަތީބުކަމުގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.
ނދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ
މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވަމުން ގެ ް
ގމާއި ،ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި މުވައްޒަފުންނާއި
މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ހިން ު
ލހެއްޓުމާއި ސްޕަވައިޒްކުރުމެވެ.
ގުޅުންހުރިކަންކަން ހިންގައި ބެ ެ

ނަން :އިލްހާމް މުޙައްމަދު
މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ސެކްޝަން :އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް

އަލްފާޟިލް އިލްހާމް މުޙައްމަދު މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  11ޖުލައި  2012ގައި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ.
އޭގެފަހުން  13ފެބްރުއަރީ 2013ގައި ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުވެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެސިސްޓެންޓް
ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމު ހުސްވެ އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލައިގެން މަގާމަށް ހޮވި މިހާރުހުރި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް ބަދަލުވީ
ނ ރިސޯސް
ފކެޓް  4އަދި ހިއުމަ ް
އން ސެޓް ި
ޒނަސް މެނޭޖްމަންޓް ި
ލހާމް މުޙައްމަދު އަކީ ސްމޯލް ބި ް
 06މާރިޗު  2019ގައެވެ .އި ް
މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ އަދި އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރުމަށްފަހު ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
ރކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި
ނތަކާއި ،ސަ ު
އިލްހާ މުޙައްމަދަކީ މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައި ގަތުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ކުންފު ި
ގިނަދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ތަޖްރިބާ ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވަނީ

އވެ .އެއަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް
ގ ެ
މ ަ
ގ ު
މ ާ
އ ަ
ގ ި
މ ަ
ކ ު
ފސަރ ަ
އ ި
ހޯވަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑެސްކް ޮ
ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުގައި  9އަހަރު އުޅުމަށްފަހު އަޕަރސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް މަޑަވެލި ބުރާންޗުގެ
މެނޭޖަރުކަން  02އަހަރު ދުވަހު ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ރިޖިޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑް
މެމްބަރުކަން އަދި ކޮންޕެނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ މަޤާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ.
ނދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ
މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވަމުން ގެ ް
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ އިސްމުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސެކްޝަން
އންޑް
ކރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ކައުންސިލުގެ އިދާރައަށް ހަވާލުކުރާ ،އިކޮނޮމިކް ،ސޯޝަލް ެ
ލހެއްޓުމާއި ،ސަރު ާ
ހިންގައި ބެ ެ
ވބުދާރީވުމާއި ،އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް
ލން ދިނުމާއި ،ޖަ ާ
މުނިސިޕަލް ސާރވިސްގެ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދީ އެއްބާރު ު
މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި
ނ އިންތިޒާމްކޮށް ރާވައި ހިންގައި
މބެހޭ ކަންކަ ް
ވރުބަލާ ފޯމު ފުރު ާ
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ،މަސައްކަތު ފެން ަ
ގ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ސާރވޭކުރުމާއި ،ސެޓްފިކެޓް ހެދުމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ
ބެލެހެއްޓުމާއި ،އޮޑިދޯނިފަހަރު ެ
ލައިސަންސް ހެއްދުމާއި ،ރަށުގައި އަލަށް ބަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް މާވަޑިމީހާދޭ ސެޓުފިކެޓު ޗެކްކުރުމާއި ،އޮޑިދޯނިފަހަރާ ގުޅޭގޮތުން
ކމީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ގަބުރުސްތާނުތައް ސާފުކުރުމުގެ
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކަށުކަމާ ެ
ތން ކުރަންޖެހޭ
ގ އިމުގެ މައްސަލަތަކާއި ،ގޯތިދިނުމާ ބެހޭގޮ ު
އެންމެހާ ކަންކަން ސުޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ގޯތިގެދޮރު ެ
ޓމާއި ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި،
މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއް ު

ތއް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނެގުމާއި،
ތކުގައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ަ
ލތައް ބެލުމާއި ،އެކި މައްސަލަ ަ
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ ަ
ހ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި
އޓުމާއި ،މަގުހެދުމާ ގުޅޭ އެންމެ ާ
ތއް ހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެ ް
ހ މައްސަލަ ަ
ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި އެކި ބޭނުންތަކަށް މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން
ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ނަން :މަރިޔަމް ޢަބުދުﷲ
މަޤާމް :ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ސެކްޝަން :ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޢަބުދުﷲ މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  10މާރޗް
ކށެވެ .އެއަށްފަހު 01
2014ގައި އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) މަޤާމަ ަ
ސެޕްޓެމްބަރ 2015ގައި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމް
ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މަރިޔަމް

ޢަބުދުﷲ

ވނީ
ަ

ޕޯސްޓް

ގުރަޖުއޭޓް

ނ
އި ް

ނލޮޖީ ،ބެޗެލާސް އޮފް ފައުންޑޭޝަން ހައްދަވާފައެވެ.
އެޑިއުކޭޝަން (އިގިރޭސި) ،ބެޗެލާސް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކް ޮ
މަރިޔަމް ޢަބުދުﷲ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވަމުން
ގެންދަވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ (ހިއުމަން ރިސޯސް) މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަންކަމެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ފައިނޭންސް
މަސައްކަތެއެވެ.
އ އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް
ޖރިބާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކަ ި
އންސިލާއި ގުޅުމުގެ ކުރިން ތަ ް
މަރިޔަމް ޢަބުދުﷲ މަޑަވެލި ކަ ު
ލތު ސައިންސްގެ ސްޓޫޑެންޑް ލައިބުރަރީ އެސިސްޓެންޓް ،ސީ.އައި.ޓީ.އެމްގެ އައިޓީ
ކލްޓީ އޮފް ހެ ް
ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ފެ ަ
ލެކްޗަރ ކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ .މަރިޔަމް އަބުދުﷲ އަކީ އޮފީހުގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ހީވާގި
ބޭކަބަލެކެވެ.

ނަން :މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތު
މަޤާމް :ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
ސެކްޝަން :އިކޮނޮމިކް އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތު މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  20ފެބްރުއަރީ  2014ގައި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ކަމުގެ
މަޤާމުގެ ގޮތުގައެވެ .މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތު ވަނީ ޓީޗިންގ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ހާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން 2016ގައި
ސީ.އެސް.ޓީ އިން ހިންގި ސެޓްފިކެޓް  3އިން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ހައްދަވާފައެވެ.
މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތު މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ

ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގައި
ނ
ސަރުކާރާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ،ކައުންސިލަށް ފޯރުވައިދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުމާއި ،އިދާރީ ގޮތު ް
އ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ޢ މަޝްރޫޢުތަކާއި ،ޕްރޮޖެކްޓްތަ ް
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި ،މީހުން ބިނާކުރުމާއި ،އިޖްތިމާ ީ
ކުރުމާއި،

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ހިނގާނުހިނގާގޮތް

ބަލައި

ކރުމާއި،
ވަޒަން ު

ޕްރޮޖެކްޓް

ށ
ހިންގުމަ ް

ވ
ބޭނުން ާ

އ
ކޮންސެޕްޓްތަ ް

ތކާއި ،އަންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ،ދިރާސާކޮށް ،ޖަވާބުދާރީ
ފަރުމާކުރުމާއިްް،ރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ަ
ހ
އޓުމާއި ،ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެ ޭ
ކށް ބެލެހެ ް
އ ފައިލު ޮ
ވމާއި ،އެފަދަ ލިޔުންތަ ް
ކށް ޖަވާބުދާރީ ު
ވާންޖެހޭ ފަރާތްތަ ަ
ޢލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ މަ ު

ނ
މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތު އަކީ މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅުމުގެ ކުރިން ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގައި އާއި އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގައި ގި ަ
ތން ބަޠަލާ އައިލެންޑް ރިސޯޓް،
ބފައިވާ ޤާބިލު ބޭފުޅެކެވެ .އެގޮ ު
ދުވަސްތަކެއްވަންދެން މަސައްކަތްކޮށް ،މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލި ި
ފަންއައިލެންޑް ރިސޯޓް ،ކްލަބް ރަންނާޅި އަދި މަޑަވެލި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުކަން އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނަން :ހިޖާޒް ޙުސައިން ވަހީދު
މަޤާމް :ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
ސެކްޝަން :ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

އަލްފާޟިލް ހިޖާޒް ހުސައިން ވަހީދު މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  01ސެޕްޓެމްބަރ  2011ގައި ފިނޭންސް އޮފިސަރ
ކަމުގެ މަޤާމުގެ ގޮތުގައެވެ 22 .ޖެނުއަރީ 2013ން ފެށިގެން  24ދުވަހުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން
ލ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަދައިގަތީ  04ޖެނުއަރީ  2015ގައެވެ .ހިޖާޒް ޙުސައިން ވަޙީދު ވަނީ
ވަކިކުރުމަށްފަހު ،އެބުރި މަޑަވެ ި
އެކައުންޓް އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ،އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.
ހިޖާޒް ޙުސައިން ވަހީދު މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ
ބލައިގަތުމާއި ،އަހަރީ ބަޖެޓް
ކރުމެއެވެ ،އެގޮތުން ފައިސާ ަ
އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންކަން ު
ހ
ތައްޔާރުކުރުމާއި ،މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިތުރުން ފައިނޭންސާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެ ޭ
އެންމެހާ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމެއެވެ.
ހިޖާޒް ޙުސައިން ވަޙީދު މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތާއި
ގުޅޭ ގިނަ ތަޖްރިބާތަކެއް ވަނީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ .އެގޮތުން ވީލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކން،
(ވިލާ ހެޑްއޮފީސް) ގެ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓެންޓް ަ

ނސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވާރަމަންޓްގެ
މި ި

ސެކެރެޓަރީ (ރީޖަނަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް ))RDP(2ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނަން :ޒަމީމާ ވަހީދު
މަޤާމް :އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
ސެކްޝަން :އިކޮނޮމިކް އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް

ވލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  21ސެޕްޓެމްބަރ 2011ގައި
އަލްފާޟިލާ ޒަމީމާ ވަހީދު މަޑަ ެ
މސައްކަތްކުރެއެވި މުއްދަތުގައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށެވެ .މިމަޤާމުގައި ަ
އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ .އޭގެފަހުން  17މާރޗް 2014ން
ނ ވަކިވުމަށްފަހު އެބުރި މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިފައިވަނީ 19
އ ް
މށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާ ި
ފެށިގެން ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރު ަ
މށްފަހު މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި
މާރޗް  2017ގައެވެ .އޭގެފަހުން  26މާރޗް  2017ވަނަދުވަހު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލު ަ
ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ  25ޖޫން 2017ގައެވެ 12 .އެޕްރީލް  2018ގައި ޒަމީމާ ވަޙީދުވަނީ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރގެ
މަގާމަށް ބަދަލުވެފައެވެ .ޒަމީމާ ވަހީދު ވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.
ޒަމީމާ ވަހީދު މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާ މައިގަނޑު
ފހަރު އިންސްޕެކްޓްކޮށް ވިޔަފާރި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް
ޓ ރެސްޓޯރަންޓް ،މަސްދޯނި ަ
މަސައްކަތަކީ ،ފިހާރަތަކާއި ،ހޮ ާ

ހތެރިވުމާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން އިދާރީ
ކރުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް އެ ީ
ކުރުމާއި ،ކުންފުނި އަދި ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްރީ ު
ށ
ނންވާ ޚަރަދުތަ ް
އ އެކަމަށް ބޭ ު
ނ އެކުލަވަ ި
ކރުމާއި،އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭ ް
ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ު
ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް
ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،އިމްޕޯޓް މުދާވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމާއި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކުރުމާއި،އިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ
ވ ތަކެތި ގަތުމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި އަދި މިނޫންވެސް އިޤްތިސާދީ ދާއިރާތަކުގެ
އަގުބެލުމާއި ،ސްޓޮކަށް ބޭނުން ާ
ފންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ކަމާބެހޭ އެކިފަރާތްތަކުން ހޯދައި ދިނުމެވެ.
ކށް ބޭނުންވާ ަ
ހަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަ ަ

ޒަމީމާ ވަހީދު މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރާރުގައި  6އަހަރާއި  8މަސްދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ނ  20ސެޕްޓެމްބަރ 2011އަށް
ފސަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަޑަވެލީ ސްކޫލްގައި  15ޖެނުއަރީ ް 2006
އެގޮތުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮ ި
މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޒަމީމާ ވަޙީދުވަނީ އަމްޙާ ޕްރީސްކޫލް (އާމިނަތު ޙަސަން ޕްރީ ސްކޫލް) ގައި 2005
ވަނަ އަހަރު އަދި މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް މެމޯރިއަލް ޕްރީ ސްކޫލްގައި  2004ގައި ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް
ކުރައްވާފައެވެ.

ނަން :މުޙައްމަދު އަރީޝް
މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
ސެކްޝަން :އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަރީޝް މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  29ޖުލައި  2008ގައި ރަށުއޮފީހުގެ އެހީތެރިޔާ ގްރޭޑް1-
ގއި އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ގެ މަޤާމަށް ވަނީ
ފބްރުއަރީ ަ 2009
ފހުން ެ 01
ގެ މަޤާމުގެ ގޮތުގައެވެ .އޭގަ ަ
އ
މށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެ ް
ގތުން ކުރިއަށް ދިއު ަ
ތގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު އަރީޝްވަނީ ތަޢުލީމީ ޮ
ވދިޔަ މުއްދަ ު
ބަދަލުވެފައެވެ .ވޭތު ެ
ނސްގެ ދާއިރާއިން އޭ.އޭ.ޓީ .ލެވެލް( 2-އެމް.ކިއު.އޭ ލެވެލް (3-އަދި ސްމޯލް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
ކުރައްވާފައެވެ .އެގޮތުން ފައިނޭ ް
ޒނަސް
ތރުން ބެޗްލާސް ފޯރ ބި ް
މ ހަސިލްކުރައްވާފައެވެ .މީގެ އި ު
ރސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އިން ޑިޕްލޮ ާ
ދ ހިއުމަން ި
ސެޓްފިކެޓް  ،4އަ ި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ޑިގްރީއަށް ދަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ.
މުޙައްމަދު އަރީޝް މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާ މައިގަނޑު

އތަކާއި ،ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން
މަސައްކަތަކީ ،ގޯތިގެދޮރާއި ބެހޭ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީ ހެދާއި އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ކަންތަ ް
އަދި މީގެ އިތުރުން މުނިސިޕަލް އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެއެވެ.
ބ
މުޙައްމަދު އަރީޝް މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅުމުގެ ކުރިން އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާ މަސައްކަތު ތަޖްރި ާ
ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ .އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމެނީގައި ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި  05އަހަރު ދުވަހު
މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މ
މުޙައްމަދު އަރީޝް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގަވެސް މަސައްކަތްކުރެވޭ ތަޢުލީމީ ހިލް ީ
ޤާބިލް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ނަން :ރުޤިއްޔާ ޢަލީ
މަޤާމް :އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ސެކްޝަން :ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

އަލްފާޟިލާ ރުޤިއްޔާ ޢަލީ މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  13މެއި 2018
ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކަށެވެ.
ރުޤިއްޔާ ޢަލީ މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ
ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ،މުހިއްމު ކަންތައްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ
ރިޕޯޓް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާ
ހުޅުވައި ލެއްޕުމުގެ އިންތިޒާމް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެންޓްރީއަށް ލިބޭ ލިޔުންތައް އެންޓްރީ ކުރުމާއި ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވައި
ދއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއިބެހޭ
ނހެން ާ
ގ މުވައްޒަފުންނާއި ،ކައުންސިލް ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެހެ ި
ރށު ކައުންސިލް ެ
ބެލެހެއްޓުމާއިަ ،
މނުމަށާއި ،އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ލިޔެ
އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ބޯހި ެ
ފނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މެއިލް ކުރުމާއި ،ޖެމްސްމެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމާއި ،ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ
ރތްތަކަށް ޮ
ބެލެހެއްޓުމާއި،އެކިފަ ާ
ރއާއި ސިޓިޒަންމެނޭޖަރ އަދި ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ.
ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެންޓް ީ
ރުގިއްޔާ ޢަލީ މިމަގާމާއި ޙަވާލުވުމުގެ ކުރީން މަޑަވެލި ސުކޫލުގެ ޕްރިންޓަރެއްގެ މަޤާމުގައި  29ޑިސެމްބަރ  2016އިން 22
ފެބްރުއަރީ  2016އާއި ހަމައަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ނަން :މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަޙްމަދު
މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ސެކްޝަން :ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙިދު އަޙްމަދު މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  14ޑިސެމްބަރ 1991ގައި ޓެލެއޮޕަރޭޓަރ ގްރޭޑް-
ފހުން 05 ،ޖުލައި 1994ގައި ޓެލެއޮޕަރޭޓަރ ގްރޭޑް 2-ގެ މަޤާމް 10 ،މާރޗް 1998ގައި
1ގެ މަޤާމުގެ ގޮތުގައެވެ .އޭގެ ަ
ޓެލެއޮޕަރޭޓަރ 2.1ގެ މަޤާމް 13 ،ސެޕްޓެމްބަރ 1998ގައި ޓެލެއޮޕަރޭޓަރ 2.2ގެ މަޤާމް 01 ،ނޮވެމްބަރ 1998ގައި

ޓެލެއޮޕަރޭޓަރ 3.3ގެ މަޤާމް 02 ،އޮގަސްޓް 2004ގައި ޓެލެއޮޕަރޭޓަރ ގްރޭޑް 20 ،4-ނޮވެމްބަރ 2008ގައި އެސިސްޓެންޓް
ސެކްރެޓަރީ ގްރޭޑް 2-އަދި  01ފެބްރުއަރީ 2009ގައި އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.
މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަޙްމަދު މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާ މައިގަނޑު
ސ
އނިއިތުރު ގެނެ ް
އށް އަންނަ ު
ގ އާބާދީ ަ
ކޑް ބެލެހެއްޓުން ،ރަށު ެ
ހންގެ ރެ ޯ
މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީ ު
އކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ
ޓންެ ،
ދން ،އެންޓްރީ ބެލެހެއް ު
ވހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ،ސެޓްފިކެޓް ހެ ު
ބެލެހެއްޓުން ،އުފަންދު ަ
އޓުމުގެ އިތުރުން އައިޑީކާޑްގެ މަސައްކަތް ކުރުމެއެވެ.
ދަފްތަރުތައް ބެލެހެ ް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަކީ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގައި ގިނަދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ހީވާގި ބޭފުޅެކެއެވެ.

ނަން :ޢަލީ ރަޝީދު
މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ސެކްޝަން :ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  27ޖޫން 1989ގައި ވަގުތީ ކާތިބު ކަމުގެ މަޤާމުގެ ގޮތުގައެވެ.
އޭގެފަހުން  12ޑިސެމްބަރ 1990ގައި ކާތިބް ކްލާކް ގްރޭޑް 26 ،1-ޑިސެމްބަރ 1996ގައި ސީނިއަރ ކްލާކް ގްރޭޑް22 ،4-
ނޮވެމްބަރ 2001ގައި އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ގްރޭޑް 25 ،1-ޖެނުއަރީ 2006ގައި އެސިސްޓެންޓް ސެކަރަޓަރީ ގްރޭޑް،2-
އަދި  01ފެބްރުއަރީ 2009ގައި އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.
އސިއްޔަތުން ކުރައްވާ މައިގަނޑު
ސލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ހަ ި
ޢަލީ ރަޝީދު މަޑަވެލި ކައުން ި
އސާ ،ހިނގިޚަރަދު މިނޫންވެސް
މަސައްކަތަކީ އިދާރީ ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިޔެބެލެހެއްޓުން ،އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން ،ލިބުނުފަ ި
ގ އިތުރުން ފައިލްކުރުމުގެ އެންމެހައިކަންކަން ކުރުމެއެވެ.
މއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެބެލެހެއްޓުމު ެ
ކައުންސިލުން ހިންގުނު ހުރިހާކަ ެ

ޢަލި ރަޝީދު މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ކާތިބުކަމުގެ މަޤާމުގައި  05އަހަރު ދުވަހު
ޑވެލި ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ހީވާގިކަމާއެކު
ވހު މަ ަ
މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަލީ ރަޝީދު އަކީ ގިނަދު ަ
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބޭފުޅެކެވެ.

ނަން :އަބުދުﷲ މުޙައްމަދު /ޕެރިސް ،ގދ .މަޑަވެލި
މަޤާމް :ސަޕޯރޓްސްޓާފް ގްރެޑް1-
ސެކްޝަން :ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

އަލްފާޟިލް އަބުދުﷲ މުޙައްމަދު މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  08ސެޕްޓެމްބަރ 1992ގައި މަސައްކަތު ގްރޭޑް1-ގެ
މަޤާމުގެ ގޮތުގައެވެ .އޭގެފަހުން  13މެއި 1997ގައި މަސައްކަތު ގްރޭޑް 15 ،2-ޖުލައި 2001ގައި މަސައްކަތު ގްރޭޑް25 ،3-
ވފައެވެ.
ޖުލައި 2005ގައި މަސައްކަތު ގްރޭޑް 4-އަދި  07ފެބްރުއަރީ 2009ގައި ސަޕޯރޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް1-ގެ މަޤާމަށް ވަނީ ބަދަލު ެ
އަބުދުﷲ މުޙައްމަދު މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ ސަޕޯރޓް ސްޓާފްގެ ކޮގައި ކުރައްވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ،އޮފީސް އިމާރާތާއި
ތަކެތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ސިޓީފަދަ ތަކެތި ރައްދުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން
ހތެރިވެދިނުމެއެވެ.
ރާވާ ހިންގާ އިވެންޓްތަކުގައި އެ ީ

އަބުދުﷲ މުޙައްމަދު އަކީ ގިނަ ދުވަހު މަޑަވެލި ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ
ހީވާގި ބޭފުޅެކެވެ.

ނަން :މުޙައްމަދު ޢާރިފް  /ވާދީ ،ގދ.މަޑަވެލި
މަޤާމް :ސަޕޯރޓްސްޓާފް ގްރޭޑް1-
ސެކްޝަން :ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް
އަލްފާޟިލު މުޙައްމަދު ޢާރިފް މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  18ފެބްރުއަރީ 2019
ގައެވެ.

ކުރީގެ މުވައްޒަފުން

FOTO

ނަން :އަލްމަރުހޫމް މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން
އެޑްރެސް :ދީނާރު  /ގދ .މަޑަވެލި
މަޤާމް :ކުޑަކަތީބު

އަލްމަރުޙުމް މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން މަޑަވެލި އޮފީހައި ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ  25އޯގަސްޓް 1998ގައި ކުޑަކަތީބު ގްރޭޑް 1-ގެ
ހން  04ޖެނުއަރީ 2005ގައި ކުޑަކަތީބު ގްރޭޑް 16 ،2-އޭޕްރީލް 2007ގައި ރާއްޖެތެރޭގެ ޚާއްސަ
މަޤާމުގެ ގޮތުގައެވެ .އޭގެފަ ު
އެހީތެރިޔާގެ މަޤާމް 01 ،ފެބްރުއަރީ 2009ގައި ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1-ގެ މަޤާމަށް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.
ހލަތު ހުރުގޮތން މަސައްކަތްކުރަން ދަތިކަމާއި،
ގންފައިވަނީ ޞިއްހީ ާ
ލ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވަޑައި ެ
މުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަޑަވެ ި
ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުންތަކާއި އެކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެއްވުމަށް އެދުމުން  28ޖުލައި  2009ގައެވެ .އަލްމަރުހޫމް މުޙައްމަދު ވަހީދު
ށ
ބފުޅެކެވެ .މަރުހޫމުގެ މައްޗަ ް
ޙަސަން އަކީ މަޑަވެލިގެ ރައްޔިތުންނަށް އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޭ
ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިއުމަތް ދެއްވާށި އާމީން.

ނަން :ޙަސަން ޙަބީބު
FOTO

އެޑްރެސް :ރީގަލް  /ގދ.މަޑަވެލި
މަޤާމް:

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ހަބީބު މަޑަވެލި ކައުންސިލް އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  01އޭޕްރީލް  1979ގައި ވަގުތީ ކާތިބުގެ މަޤާމަށެވެ.
ޑއިގެންފައެވެ 07 .ޑިސެމްބަރ 1988ގައި ކުޑަ ކަތީބުގެ މަޤާމަށް
އޭގެފަހުން  24ޑިސެމްބަރ  1983ގައި ކާތިބުކަން ވަނީ ލިބިވަ ަ
މބަރ 2009ގައި ކަތީބު ގްރޭޑް
ބަދަލުވެފައިވާ އިރު  18އޮކްޓޫބަރ 1995ގައި ކަތީބު ގްރޭޑް  1ގެ މަޤާމަށް ބަދަލުވެ  27ނޮވެ ް
އ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.
ވފައެވެ .އަދި  01ފެބްރުއަރީ 2009ގަ ި
ނ ބަދަލު ެ
 2ގެ މަޤާމަށް ވަ ީ
މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމުން ރިޓަޔަރ ކުރީ  20ޖެނުއަރީ  2019ގައެވެ.

ގ
މބަރ 1992ގައި މަސައްކަތު ގްރޭޓް1-ގެ މަޤާމު ެ
ދ މުޙައްމަދު މަދަވެލި ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ  05ނޮވެ ް
އަލްފާޟީލް ހަމް ީ
ގޮތުގައެވެ .އޭގެފަހުން  09އޮކްޓޫބަރ 1997ގައި މަސައްކަތު ގްރޭޑް 02 ،2-އޮކްޓޫބަރ 2002ގައި މަސައްކަތު ގްރޭޑް07 ،3-

އރީ 2009ގައި ސަޕޯރޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް1-ގެ މަޤާމްއަށް ވަނީ
ފެބްރުއަރީ 2007ގައި މަސައްކަތު ގްރޭޑް 4-އަދި  01ފެބްރު ަ
ނ ވަކިވީ އަމިއްލައަށް އެދިގެން  9ޖުލައި  2018ގައެވެ .މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި 25
ބަދަލުވެފައެވެ .ހަމްދީ ވަޒީފާއި ް
އަހަރާއި  8މަހާއި  9ދުވަހު ވަޒީފާއަދާކޮށްފައި ވެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓަރީ
ނަން

މަޤާމް

ގުޅޭނެ

އީމެއިލް އެޑްރެސް

ނަމްބަރު
ހަމީޒް އަޙްމަދު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

9698877

Hambe7766@live.com

އަޒަމް މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ

9998773

Axams9644@gmail.com

ނައިބުރައީސް
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ކައުންސިލަރ

9633188

Ibbem7@gmail.com

ހޫދު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

7916241

hoodhu@hotmail.com

އިލްހާމް މުޙައްމަދު

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

9935323

ilhaam@zoho.com

މުޙައްމަދު ރަޝާދު

އ .ޑިރެކްޓަރ

9988766

މަރިޔަމް ޢަބުދުﷲ

ސ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

9681224

އޮފިސަރ
ހިޖާޒް ހުސައިން

ފައިނެންސް އޮފިސަރ

9717107

hijje.hussein@gmail.com

ވަހީދު
މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތު

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

7576767

7576767@gmail.com

ޒަމީމާ ވަހީދު

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

7605008

zameemawaheed@gmail.com

އޮފިސަރ
މުޙައްމަދު ޢަރީޝް

އ.މުނިސިޕަލް ސަރވިސް

9691632

areeshofficial@gmail.com

އޮފިސަރ
މުޙައްމަދު ވަޙީދު
އަޙްމަދު
ޢަލީ ރަޝީދު

އ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

9862689

އޮފިސަރ
އ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

7852094

–

އޮފިސަރ
ޢަބުދުﷲ މުޙައްމަދު

ސަޕޯރޓް ސްޓާފް

9875947

–

މުޙައްމަދު ޢާރިފް

ސަޕޯރޓް ސްޓާފް

7662525

–

