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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން

 2019 - 2018ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 .1އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު ،ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،621މާލެ
އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ ޕޮލިސީ
ކޮންސަލްޓަންޓެވެ .އަދި މިވަގުތު ހުންނެވީ ޗައިނާ  -މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް
ވޯރކިންގ ގްރޫޕްގެ ކޯޗެއަރ ކަމުގައެވެ .މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރަކީ
ޕްރެސިޑެންޓްސް ކައުންސިލް އޮފް އިކޮނޮމިކް އެމްޕަވާމަންޓް އޮފް ވިމަންގެ މެމްބަރެކެވެ .އަދި
އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރަކީ ސަރުކަރާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި އަދި ބައިނައްލަޤްވާމީ
ޖަމާޢަތްތަކަށް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ،އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަދި ބައިނައްލަޤްވާމީ ވިޔަފާރި ފަދަ
ދާއިރާތަކުން ފަންނީ ލަފާދެއްވުމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ފަރާތެކެވެ.
އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މޮނާޝް ޔުނިވަރސިޓީ އިން މާސްޓަރސް އިން ޑިޕްލޮމެސީ އެންޑް
އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރުގެ ޙިއްޞާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.
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 .2މރ .އެންޑްރޫ ހީލީ ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
މރ .އެންޑްރޫ ހީލީ އަކީ ބޭންކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ.
ބޭންކިންގ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ މރ .ހީލީ އަކީ މާލީ ދާއިރާގައި  25އަހަރު ގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެކެވެ .އަދި ވޭތުވެދިޔަ  10އަހަރު ތެރޭގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރުކަމާއި ބޯޑު މެންބަރު ފަދަ މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.
މރ .ހީލީ
ނޮދަރން

ވަނީ މި ސިނާޢަތުގައި ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ .މި ގޮތުން
އަޔަރލޭންޑް

ބޭންކިންގ

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ޗެއަރމަންކަމާއި

އަޔަރލެންޑްގެ

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކިންގގެ ޕްރެޒިޑެންޓްކަން ހިމެނެއެވެ.
ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ޑަބްލިންގ ،އަޔަލޭންޑް އިން ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް ޑިގްރީ އިން ފައިނޭންޝިއަލް ސަރވިސަސް އާއި
ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ކޯރކް ،އަޔަލޭންޑް އިން ފަސްޓް ކްލާސް މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް އޭނާ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މރ .ހީލީ އަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކިންގ އިން އަޔަލޭންޑް ގެ "ފެލޯ" ކަމާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް
ޕަރސަނެލް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ޗަރޓަރޑް މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.
މރ .ހީލީގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

 .3އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،މ .އިފާއު ،މާލެ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  1995ވަނަ އަހަރުގައެވެ .މިވަގުތު
އޭނާ ހުންނެވީ ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަދި ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަޤާމުގައެވެ.
ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަދި ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް ގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ
ކުރިން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ހުންނެވީ ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ
މަޤާމުގައެވެ.

މިމަޤާމުގައި

ހުންނެވިއިރު

އޭނާ

ވަނީ

ބޭންކުގެ

ރީޓެއިލް

ބޭންކިންގ

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަރުވައިދީފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ އޮޕަރޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ ،ޗީފް
އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ އަދި ކާޑު ސެންޓަރުގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުވެސް އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓަރ އިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ފައިނޭންސް( ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
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އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ޙިއްޞާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

 .4އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް ،މއ .ދިލާސާގެ ،މާލެ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިކޮނޮމިކް
ރިލޭޝަންސްއެވެ .މި މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އޭނާ ހުންނެވީ ރައީސް އޮފީހުގެ
ކޯޕަރޭޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައެވެ.
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ލުވޭޒް ވަނީ  1995ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން
ގިނަގުނަ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އެޑްވައިޒަރ
އޮން އިންވެސްޓްމެންޓްސްގެ މަޤާމާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ
އިކޮނޮމިކް އެފެއާރޒްގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި އޭނާ ވަނީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ކުދި
އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވިކްޓޯރިއާ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައުތު އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމާރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒްގެ ޙިއްޞާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

 .5އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޘް ،ގ .އެކްރާ ،މާލެ،
އަލްފާޟިލް އަބްދުލްޙާރިޘް އަކީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރެވެ 1985 .ވަނަ އަހަރު އެއަރ މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިވަޑައިގެން އޭވިއޭޝަން
ސިނާއަތުގައި އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާގައި އަމަލީ ގޮތުން
މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެއަރ މޯލްޑިވްސް އަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް
އެސޯސިއޭޝަން )އަޔާޓާ( ގެ މެމްބަރުކަން ހޯދުމުގައާއި އަޔާޓާގެ ބިލިންގ އެންޑް ސެޓްލްމެންޓް
ޕްލޭން

ހާސިލުކުރުމުގައި

އޭނާ

މުހިންމު

ރޯލެއް

އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް

އަބްދުލްޙާރިޘް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއާލައިނެއް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރަށް
ލަފާއެރުވުމަށްޓަކާ

އެކުލަވާލެވުނު

ޓެކްނިކަލް

އެޑްވައިޜަރީ

ކޮމިޓީގެ

މެމްބަރުކަންވެސް

ކުރައްވާފައެވެ.
Head Office, 11, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Republic of Maldives, Reg. no. C-22/1982
Tel: 3330192, Fax: 3015309, SWIFT: MALBMVMV, E-mail: info@bml.com.mv, website: www.bankofmaldives.com.mv

 2000ވަނަ އަހަރު އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ގައި ޑިރެކްޓަރު އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވިއިރު
ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިން "މޯލްޑިވިއަން" ރީޖަނަލް ކެރިއަރއަކަށް ހެއްދެވުމުގައި އިސްރޯލެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ .މޯލްޑިވިއަންގެ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމު އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ  2012ވަނަ އަހަރުއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުލްޙާރިޘް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތޭމްސް ވެލީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް
ސިސްޓަމްސް އިން އޮނާރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި އޭނާ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަންގެ މެމްބަރުކަން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހޯއްދެވި ފަރާތެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުލްޙާރިޘްގެ ޙިއްޞާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

 .6އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާ ،މ .ނަރުގިސްމާގެއާގެ ،މާލެ
އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާ އަކީ މޯލްޑިވްސް ބޯޓް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބިޒްނަސް
ޑިރެކްޓަރެވެ .އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާ ވަނީ  2011އިން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ގެ
ނިޔަލަށް

މި

ބޭންކުގެ

ހެޑް

އޮފް

ރިސްކް

އެންޑް

ރީ-އިންޖިނިއަރިންގގެ

މަޤާމު

އަދާކުރައްވާފައެވެ .އަދި  2007ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2010ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވެސްޕެކް ބޭންކިންގ ކޯޕަރޭޝަންގައި ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކުއީންސްލޭންޑް އިން
މާސްޓަރސް އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ހާސިލުކުރައްވާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޗާލްސް ސްޓްއާރޓް
ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބެޗްލާރސް އޮފް ބިޒްނަސް )ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް( ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާގެ ޙިއްޞާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

Head Office, 11, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Republic of Maldives, Reg. no. C-22/1982
Tel: 3330192, Fax: 3015309, SWIFT: MALBMVMV, E-mail: info@bml.com.mv, website: www.bankofmaldives.com.mv

 .7އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދު ،އަނބުގަސްދޮށުގެ ،ތ.ވިލުފުށި
އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރެވެ .މި މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދު ވަނީ ވަރަ
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުކަމާއި ކްރޮސް ވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މާކެޓިންގ އެންޑް ސޭލްސް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަޤާމް ފުރުއްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އަބަރޓޭ ޑަންޑީ
އިން ބެޗްލަރސް އޮފް އާރޓްސް )އޮނަރސް( އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދުގެ ޙިއްޞާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

 .8އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ ،ހ.ވައިފިލާގެ ،މާލެ
އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޗީފް
ފަންޑްސް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ .މި މަޤާމުގައި އޭނާ ދަޢުލަތުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތްތަކާއި ސަރުކާރު މުޢައްސަސާތަކުގެ ސެންޓްރަލައިޒްޑް ޕޭމެންޓާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ
އިތުރުން ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ބެލެހެއްޓެވުން ހިމެނެއެވެ.
މި މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ ވަނީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ )ސީއެމްޑީއޭ( ގައި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެކްސްޕާޓެއްގެ
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ތަފާތު އެކި މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ ވަނީ މެލޭޝިއާގެ އައި.އެން.ޓީ.އައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިގްރީ ވިތް ފައިނޭންސް މޭޖަރސް ހާޞިލްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް
ހާރޓްފޯރޑްޝަޔަރ އިން މާސްޓަރސް އޮފް އާޓްސް ޑިގްރީ ހާޞިލުކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާގެ ޙިއްޞާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

Head Office, 11, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Republic of Maldives, Reg. no. C-22/1982
Tel: 3330192, Fax: 3015309, SWIFT: MALBMVMV, E-mail: info@bml.com.mv, website: www.bankofmaldives.com.mv

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ ވަނީ ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމް )އެންއެސްއެލް( ދަށުން ލޯނެއް ނަންގަވާފައެވެ.

 2019 - 2018ވަނަ އަހަރަށް ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ-:

 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ،މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ ،މާލެ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރަކީ ކޮކޯ ހަޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރެވެ .އޭނާ ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު އިންތިޚާބު ކުރެވުނީ
އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން  8ސެޕްޓެމްބަރު  2004އިން  29ޖޫން  2005ގެ
ނިޔަލަށެވެ 30 .އޮކްޓޯބަރު  2005ގައި ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރެއްވި ޑިރެކްޓަރުންގެ
ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެން އެންމެ ފަހުން އައްޔަން ކުރެވުނީ  13ޖޫން  2008ގައެވެ7 .
އޯގަސްޓު  2009ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އޭނާ ހުންނެވީ އާންމު ޙިއްޞާދާރުން
އިންތިޚާބު ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރަކީ ބޭންކުގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ،ނޮމިނޭޝަން އެންޑް
ރެމިޔުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަނެވެ .އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވޭލްސް އިން މާސްޓަރސް އޮފް
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޭނާ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ  2,770ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.
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 .2އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަކީ އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި
އެންޕީއެޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ .ބޭންކުގެ ބޯޑަށް
ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ އަދި އާންމު ޙިއްޞާދާރުން އިންތިޚާބުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަކީ މާލީ އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މާހިރެކެވެ .އޭނާ
ގެންދަވަނީ އެތަކެއް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަކީ ބޯޑުގެ އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ
މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަނެވެ .އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައުތް ގްލެމޯރގަން އިންސްޓިޓިއުޓް
އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން )ކާރޑިފް މެޓްރޯޕޮލިޓަން ޔުނިވަރސިޓީ( އިން ބިޒްނަސް އަދި ފައިނޭންސް )ޓުއަރިޒަމް( ގެ
ދާއިރާއިން ހަޔަރ ނެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްޓްރެތްކްލައިޑް އިން ޓުއަރިޒަމްގެ
ދާއިރާއިން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ގެ  960ޙިއްޞާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.

 .3އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަޢީދު ،މ .އެގްޒިޓަރ ،މާލެ
އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަޢީދު ވަނީ  2003ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2014ވަނަ
އަހަރާއި ހަމައަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.
މިގޮތުން

ބޭންކުގެ

ކޯޕަރޭޓް

ބޭންކިންގ

ޑިރެކްޓަރުކަމާއި

އެސޯސިއޭޓް

ޑިރެކްޓަރ،

އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކިންގ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު
ސަޢީދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއަރޕާސަންކަން ޖޫން
 2014އިން ނޮވެމްބަރު  2016އަށް ކުރައްވާފައެވެ.
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އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު ވަނީ އިންޑިއާގެ ކެރެއްލަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމާރސް ޑިގްރީ އަދި
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓްމިންސްޓަރ އިން މާސްޓަރސް އޮފް އާޓްސް އިން މާކެޓިންގ ކޮމިއުނިކޭޝަން
ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދުގެ  15ޙިއްޞާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.
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