BML/CORP/2013/076

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި
އާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް

ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތައް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުންވަނީ  70ފަރާތެއްގެ ނަން މި ބޭންކުގެ
އެޕޮއިންޓްމެންޓް ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ .މި ބޭފުޅުންނަކީ-:

 .1އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރު ،ގ .ފިޔާތޮށިގެ
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރުއަކީ  52އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ސަރުކާރަށް ޙިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ
ބޭފުޅެކެވެ .މިގޮތުން އަދާ ކުރައްވާފައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމްކަމާއި
މިނިސްޓަަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ
ސަފީރުކަމާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަާއި ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ ގެ މަންދޫބުކަން ހިމެނިވަޑައި
ގަންނަވައެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރުވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު
ކަމާއި މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރެޖް ކޮމްޕެނީ )އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ)ގެ ޗެއަރމަންކަމާއި
އިންޓަނޭޝަނަލް ފަންޑް

ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އިފާޑް)ގެ ގަވަރނަރުކަން އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

(އެމް.އެމް.އޭ) ގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ .އެންމެ ފަހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި
ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމެވެ .އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރުވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައުތް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ .ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރުގެ އެއްވެސް ޙިއްޞާއެއް ނޯވެއެވެ.
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 .2އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ،މ .ތާނގީދޮށުގެ
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީނަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
އަދި ސީ.އީ.އޯއެވެ 31 .ޖޫން  8772އިން ފެށިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެންދަވަނީ އަލްފާޟިލާ
ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރައްވަމުންނެވެ .އަފި އެންމެފަހުން
އެމަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވުނީ  72ނޮވެމްބަރު  8738ގައެވެ 1982 .ވަނަ އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީން ،މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ މާލޭ
ބްރާންޗުގައެވެ .ބޭންކިންގ ގެ ދާއިރާގައި  17އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވައި ޢަމަލީ
ތަޖުރިބާ ހާސިލުކުރައްވައި ،ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޭންކިންގގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .އަދި
އެހެން

ބޭންކުތަކާއިއެކު

އޮންނަ

ގުޅުން

ބަދަހިކޮށް،

ދަމަހައްޓައި،

ބޭރުގެ

ބޭންކުތަކުން

ފަންޑު

ހޯދުމުގައި

އިސްދައުރެއް

އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ގެންދަވަނީ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.އެފް.އެލް.ސީ) ގެ
ެއ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ބޭންކުގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ .ބީ.އެމް.އެލްގައި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީންގެ ޙިއްޞާއ ް
ނޯވެއެވެ.

 .3އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމް ،މ .ސީނުކަރަންކާގެ
އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ
އާއި ބެހޭބައިގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރެވެ 8777 .ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް
ސްވަރޭޖް

ކޮމްޕެނީ

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑާއި

ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު

މެދުކެނޑުމެއްނެތި

37

އަހަރު

އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައި ފައިސާއާއިބެހޭ ބައިން އަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
އަދި އެންމެފަހުން އެކުންފުނީގައި އަދާކުރައްވާފައިވަނީ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރުގެ ވަޒީފާއެވެ .އަލްފާޟިލް
އާދަމް އާޒިމްވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަންއިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް
ފައިނޭންސްގެ ރޮނގުން އޮނާރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ .އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޮޓިންގްހަމް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ރޮނގުން މާސްޓަރސް ހާސިލްކުރައްވައި ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ސްޕެޝަލައިޒް ވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމްއަކީ އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންނެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް (އެމް.އެސް.ޕީ)ގެ
ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއެވެ .އަދި ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އާރް.ސީ.އެން.ސީ)ގެ ޑިރެކްޓަރެއްވެސްމެއެވެ .އަލްފާޟިލް
އާދަމް އާޒިމް ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ފުރަތަމަ ޢައްޔަންކުރެވުނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  70އެޕްރީލް  8733ގައެވެ .އަދި އެއަށްފަހު 37
އޯގަސްޓް  8733ގައ އަދި  72ނޮވެމްބަރު  8738ގައި އަލުން ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގައި އަލްފާޟިލް
އާދަމް އާޒިމްގެ  377ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ.
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 .4އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝަމީމް ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް -11ޖީ11-
އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝަމީމްއަކީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާގައި  30އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ އިނޯކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައެވެ .އިނޯކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެޓް އުފެއްދެވުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލް
ހަސަން ޝަމީމް މަސައްކަތްކުރެއްވީ މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ)
ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައިއެވެ .އަދި ނިއު ޒިލެންޑްގެ އެކިއެކި ކުންފުނިތަކުގައި  72އަހަރު
ވަންދެން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ 8773 .ވަނަ އަހަރު އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝަމީމްވަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ހެޑް އޮފް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ މަޤާމް
ފުރުއްވާފައިއެވެ .އަދި ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ކޮމިޓީތަކުގައި ޙިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ
ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިން ކޮމިޓީއާއި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ތިންވަނަ އެޑިއުކޭޝަން ޕްރެޖްޓްގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ ގައި މަސައްކަތް
ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝަމީމްވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް
ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އިކޮނޮމިކްސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗަލާރސް
ޑިގްރީ (އޮނާރސް) ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .މީގެއިތުރުން ،އަލްފާޟިލް ޝަމީމްއަކީ އޮސްޓްރޭލިއަން އެންޑް ނިއުޒިލެންޑް އިންސްޓިޓިއުޓް
އޮފް ކުއަންޓިޓީ ސަރވެއަރސްގެ މެމްބަރެކެވެ .އަދި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނިއުޒިލެންޑްގެ މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.
އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝަމީމް ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވުނީ  72ނޮވެމްބަރު  8738ގައިއެވެ .ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟިލް ޝަމީމްގެ
ޙިއްޞާއެއް ނޯވެއެވެ.

 .5ޑރ .އިސްމާޢިލް ޝަފީއު ،މ .ޕޮޕީ
ޑރ .އިސްމާޢިލް ޝަފީޢުއަކީ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް) ގެ މެޑިކަލް
ޑިރެކްޓަރ އަދި ކުރީގެ އެކްޓިންގ ސީ.އީ.އޯއެވެ .ޑރ .އިސްމާޢިލް ޝަފީޢުވަނީ ނިއުޒީލެންޑްގެ
އޯކްލެންޑް ޔުނިވަރސީޓީއިން މާސްޓަރ އޮފް ހެލްތް މެނޭޖްމަންޓް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ .އަދި ހަމަ
އެޔުނިވަރސިޓީއިން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ހެލްތް ސައިންސަން ހާސިލްކުރައްވައި ހެލްތް
އިންފޯމެޓިކްސްއިން ސްފެޝަލައިޒް ވެވަޑައިގެންފައެވެ .މީގެ އިތުރުން މަލްތާންގެ ބަހާއުއްދީން ޒަކަރިއްޔާ
ޔުނިވަރސިޓީއިން ޑިޕްލޮމާ އިން ޗައިލްޑް ހެލްތް ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ .ޑރ .އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
އެ.މް.ބީ.ބީ.އެސް ހާސިލްކުރެއްވާފައިވަނީވެސް މި ޔުނިވަރސިޓީއިންނެވެ .ޑރ .އިސްމާޢިލް ޝަފީއުަވަނީ
މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޮޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިއެވެ .ޑރ .އިސްމާޢިލް ޝަފީއު ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުގެ
ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރެވުނީ  72ނޮވެމްބަރު  8738ގައިއެވެ .ބީ.އެމް.އެލް ގައި ޑރ .އިސްމާޢިލް ޝަފީއުގެ  377ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ.
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 .6އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޛާ ،މއ .މާޅޭބޫގެ
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުޢާޛާއަކީ މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޑަބް.ލިއު.އެސް.ސީ)ގެ ޑެޕިއުޓީ
ބިޒްނަސް ޑިވަލޮޕްމެންޓް މެނޭޖަރެވެ .އެމް.ޑަބް.ލިއު.އެސް.ސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް
ކުރައްވާފައިވަނީ ޕަބްލިކް އެންޓަޕްރައިޒަސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރގެ މަޤާމްގައެވެ .އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުޢާޛާވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބާތް އިން
އިންޓަނޭޝަނަލް

މެނޭޖްމަންޓްއިން

މާސްޓަރސް

ޑިގްރީއެއް

ހޯއްދަވާފައި

އަދި

ޔުނިވަރސިޓީ

އޮފް

ސަންޑަލޭންޑްއިން ބެޗެލަރ އޮފް އަރޓްސް (އޮނަރސް) އިން ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ .ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟިލާ
ފާޠިމަތު މުޢާޛާގެ އެއްވެސް ޙިއްޞާއެއް ނޯވެއެވެ.

 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމްޖަދު ،ދަފްތަރު ނަންބަެރު 1663

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމްޖަދަކީ ޓުއަރިޒަމް އަދި ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާއިން  03އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .މިގޮތުން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމްޖަދުވަނީ ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ޔޫރަޕްގެ އެކި
ހޮޓަލްތަކުގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ސައިޕްރަސްގެ ލިމާސޯލް އާއި ނިކޯސިއާ އަދި
ސްވިޓްޒިލެންޑްގެ ޖެނީވާގައި ހުންނަ ހޮޓެލްތައް ހިމެނެއެވެ .މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ
ބީހައިވް ހޮޓެލްސް ޕވޓ ލޓޑގެ އޮޕަރޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައެވެ .އަދި މީގެ ކުރިން އެނބޫދޫ
ވިލެޖް ރިސޯޓާއި ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓުގެ މެނޭޖަރުކަމުގެ އިތުރުން އެރިޔަދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުކަންވެސް
އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ .ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ މާހިރެއްގެ ގޮތުން  5332ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމްޖަދުވަނީ
މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ .އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
އަމްޖަދު

ޔުނިވަރސިޓީ

އޮފް

ބަރމިންގްހަމް

އިން

މާސްޓަރސް

އިން

ހޮސްޕިޓަލިޓީ

މެނޭޖްމަންޓްގެ

ދާއިރާއިން

ތައުލީމު

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި މިހާރު ގެންދަވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަން އިން މާސްޓަރސް އިން ފައިނޭންސިންގ (ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ)
އަށް ކިޔަވާ ވިދާޅުވަމުންނެވެ .ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމްޖަދުގެ ޙިއްޞާއެއް ނޯވެއެވެ.

ޢާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  71ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް
ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  70ފަރާތަކުންވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައެވެ .އެހެންކަމުން ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް
ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
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 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ،މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްސައްތާރަކީ ކޮކޯ ހަޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވޭލްސް އިން މާސްޓަރ
އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ 72 .ސެޕްޓެމްބަރ  8770އިން  82ޖޫން
 8772އަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރުވަނީ ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑަށް އިންތިޚާބު ކުރެވިފައެވެ .ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ފުރަތަމަ ޢައްޔަންކުރެވުނީ  17އޮކްޓޯބަރ  8772ގައެވެ .އަދި  31ޖޫން
 8772ގައި އަލުން ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ .އެއަށްފަހު  70އޯގަސްޓް  8772އިން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށްދަނީ ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ
ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރެވެމުންނެވެ .ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ  8177ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ.
 .2އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަކީ މާލީ އަދި ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ މާހިރެކެވެ .އަދި ޓްރޮޕިކަލް
އައިލެންޑް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރެވެ .އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
ގެންދަވަނީ އެތަކެއް ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްފެނީ ލިމިޓެޑް އަދި މޯލްޑިވްސް މޯލްޑިވް ޓްރެވަލްސް އެންޑް
ޓްރޭޑިން

ކޮމްޕެނީ

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ހިމެނެއެވެ.

އަލްފާޟިލް

އިބްރާހީމް

މުޙައްމަދު

ވަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްޓްރެތުކްލައިޑް އިން ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރ އޮފް
ސައެންސަސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި ސައުތު ގްލެމޯރގަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހަޔަރ
އެޑިއުކޭޝަން (ކާޑިފް މެޓްރޮޕޮލިޓަން އުނިވަރސިޓީ) އިން ބިޒްނަސް އަދި ފައިނޭންސް (ޓުއަރިޒަމް) ގެ ދާއިރާއިން ހަޔަރ ނެޝަނަލް
ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ޢާންމު
ހިއްޞާދާރުންގެ

ފަރާތުން

އިންތިޙާބު

ކުރެވިފައިވެސްވެއެވެ.

މިގޮތުން

އެންމެފަހުން

އިންތިޚާބު

ކުރެވިފައިވަނީ 80

ނޮވެމްބަރު

 2822ގައިއެވެ .ބީ.އެމް.އެލް ގައި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ  068ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ.

 78ޛުލްޙިއްޖާ 3012
 70ނޮވެމްބަރ 8731
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