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ބޭދްކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޑިރެކްޓަރުދްގެ ބޯޑަފް ސަރުކާރުދް ޢައްޔަދްކުރުމަފް ހުފަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި
އާދްމު ޙިއްސާދާރުދްގެ ފަރާތުދް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް
ސަރުކާރުދް ޢައްޔަދް ކުރުމަފް ހުފަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތައް
ބޭދްކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުދްގެ ބޯޑަފް ޢައްޔަދްކުރުމަފްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުދްވަދީ  08ފަރާތެއްގެ ދަދް
މި ބޭދްކުގެ އެޕޮއިދްޓްމެދްޓް އެދްޑް ރެމިއުދަރޭޝަދް ކޮމިޓީއަފް ހުފަހަޅުއްވާފައެވެ .މި ބޭފުޅުދްދަކީ-:
.1

ޑޮކްޓަރ އަލްއުސްތާޛް އަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަދްކ މއ .ދައިބުގެ
ޑޮކްޓަރ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަދްއަކީ މޯލްޑިވްސް ދެޝަދަލް ޔުދިވަރސިޓީގެ
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެދްޑް ލޯގެ ސީދިއަރ ލެކްޗަރަރ އަދި ހެޑް އޮފް ލޯ
ޑިޕާރޓްމަދްޓެވެ .މީގެ އިތުރުދް މިދިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފިގްޙް އެކަޑަމީ
އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ .އިސްލާމިކް ފައިދޭދްސް ރާއްޖެއަފް ތައާރަފް
ކުރުމުގެގޮތުދް  2008އިދް  2010އަފް އެމް.އެމް.އޭ އަފް އެޑްވައިޒަރުކަދް ޑޮކްޓަރ
ޝިހާމް ކޮފްދެއްވައިފައިވެއެވެ .އަދި  2009ގައި އިދްސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިސްލާމިކް
ފައިދޭދްސް

މޯލްޑިވްސް

(އައި.އައި.އެފް.އެމް)

ޤާއިމުކުރައްވާކ

އެ

އިދްސްޓިޓިއުޓުގެ

މެދޭޖިދްގ ޑިރެކްޓަރުގެ ހައިޞިއްޔަތުދްދާ ލެކްޗަރާއެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުދް ޚިދުމަތްކުރައްވަމުދް ގެދްދަވައެވެ .ޑޮކްޓަރ
ޝިހާމް ވަދީ އިދްޓަރދޭޝަދަލް އިސްލާމިކް ޔުދިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާ އިދް ޤާދޫދީ ރޮދގުދް ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކުރައްވާކ
އިސްލާމިކް ބޭދްކިދްގެ ރެގިޔުލޭޓްރީ އަދި ސުޕަވައިޒަރީ ދާއިރާއިދް ސްޕެޝަލައިޒް ވެވަޑައިގެދްފައެވެ .އަދި ހަމަ އެ
ޔުދިވަރސިޓީ އިދް މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕެރެޓިވް ލޯރސް ހާސިލުކުރެއްވުމުގާ ސްޕެޝަލައިޒްވެ ވަޑައިގެދްފައިވަދީ އިސްލާމިކް
އިދްސުއަރެދްސް (ތަކާފުލް) ގެ ދާއިރާއިދްދެވެ .ބެޗަލަރ އޮފް ލޯ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާދީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުދިވަރސިޓީ
އޮފް ޓެސްމާދިޔާ އިދްދެވެ 1975 .ވަދަ އަހަރުދް ފެފިގެދް ސިވިލް ސާރވިސްކ ޑިޕްލޮމެޓިކް ސާރވިސް އަދި ތަޢުލީމީ
ދާއިރާ އާއި ޤާދޫދީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަދްދަވައި ،ޤައުމަފް ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ކޮފްދެއްވާފައިވެއެވެ.
ބީ.އެމް.އެލްގައި ޑޮކްޓަރ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަދްގެ ޙިއްސާއެއް ދޯވެއެވެ.
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 .2މރ .ޕީޓަރ ހޯރޓަދްކ މެދޭޖިދްގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީ.އީ.އޯ
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ފެބްރުއަރީ

ގައި

2011

މިބޭދްކުގެ

ޗީފް

އެގްޒެކެޓިވް

އޮފިސަރގެ

މަޤާމާއި

ޙަވާލުވެވަޑައިގެދްދެވި މިސްޓަރ ޕީޓަރ ހޯރޓަދްއަކީ އިދގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެކެވެ .މިމަޤާމާއި
ހަވާލުވެވަޑައިގެދްދެވީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަފުދް  03އަހަރުގެ މުއްދަތަކަފެވެ .ފައިދޭދްޝަލް
ސަރވިސަސްގެ ރޮދގުދް ފަސްޓް ކްލާސް އޮދާރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި
އެސޯސިއޭޓް ޗާރޓަޑް އިދްސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭދްކާރސް (ލަދްޑަދް) ގެ މެމްބަރެއްވެސްމެވެ.
މި ޕީޓަރ ހޯރޓަދް  1984ވަދަ އަހަރު ބާރކްލޭސް ބޭދްކާއި ގުޅިވަޑައިގެދްދެވުމަފްފަހު  1999ވަދަ
އަހަރުދް

ފެފިގެދް

އައިސްފައިވެއެވެ.

ބައިދަލްއަޤްވާމީގޮތުދް
ބޭދްކެއް

ހިދްގުމުގެ

ބޭދްކިދްގގެ
ތަފާތު

ދާއިރާގައި

ދާއިރާތަކުދް

ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެދް

އުދގެދިވަޑައިގަދްދަވާ

ޚިދުމަތްތައްކޮފްދެއްވަމުދް

ބައިދަލްއަޤްވާމީގޮތުދް

ތަޖުރިބާ

ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ރީޓެއިލް އަދި ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓްގެ ދާއިރާ ހިމެދެއެވެ .މިސްޓަރ ހޯރޓަދްގެ ބޭދްކިދްގ
ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމާއި ހީދަރުވަމުދްދާ ވިޔަފާރިތައް އާރާސްތުކުރުމަފް ބައިދަލްއަޤްވާމީ ފެދްވަރުގައި
ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމުގައި އެދްމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ބޭދްކުތަކުގެ ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީ
އެކުލަވާލުމުގައާއިކ އެދްމެ ދަފާ ބޮޑު އުކުޅުތައް ބޭދުދްކުރައްވައިގެދް ވިޔަފާރީގެ އޮދިގަދޑު ހަރުދަދާކޮފް އާރާސްތުކުރުމުގެ
މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެދްފައިވެއެވެ.
ބޭދްކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެދްދެވުމުގެ ކުރިދް މިސްޓަރ ހޯރޓަދްއަކީ ފަސްޓް ކެރިބިއަދް
އިދްޓަދޭޝަދަލް ބޭދްކުގެ ބަހާމާސް އެދްޑް ޓަރކްސް އެދްޑް ކައިކޯސް އައިލެދްޑްސް ގޮފީގެ ކޯޕަރޭޓް ޑިރެކްޓަރެވެ.
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އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ދޫރައްދީދް ،މ .ތާދގީދޮފުގެ
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ދޫރައްދީދަކީ ކާޑުގެ މުޢާމަލާތްތަކާއިކ އިލެކްޓްރޯދިކް ބޭދްކިދްގއާއިކ
ކދްގ އަދި ކޮރެސްޕޮދްޑެދްޓް ބޭދްކިދްގ
އިދްފޮރމޭޝަދް ޓެކްދޮލޮޖީއާއިކ ބައިދަލްއަޤުވާމީ ބޭދް ި
ޑިވިޜަދްގެ އެސިސްޓެދްޓް ޖެދެރަލް މެދޭޖަރުގެ އިތުރުދް ޑިރެކްޓަރުދްގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރެއްވެސް
މެއެވެ 2010 .ވަދަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ބޭދްކުގެ ކުރީގެ މެދޭޖިދްގ ޑިރެކްޓަރ އަދި
ސީ.އީ.އޯ މަޤާމުދް އިސްތިޢުފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެދް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ދޫރައްދީދް ވަދީ
އެކްޓިދްގ

މެދޭޖިދްގ

ޑިރެކްޓަރގެ

ޙައިސިއްޔަތުދް

އެމަޤާމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް

އަދާކުރައްވާފައެވެ.
 1982ވަދަ އަހަރު ބޭދްކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީދްކ މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަދީ ސްޓޭޓް ބޭދްކް އޮފް
އިދްޑިއާގެ މާލޭ ބްރާދްޗުގައެވެ .ބޭދްކިދްގ ގެ ދާއިރާގައި  30އަހަރަފްވުރެ ގިދަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވައި ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ
ހާސިލުކުރައްވައިކ ޓްރޭޑް ފައިދޭދްސް އަދި ބައިދަލްއަޤްވާމީ ބޭދްކިދްގގެ ދާއިރާއިދް ވެސް ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެދްފައިވެއެވެ.
އަދި އެހެދް ބޭދްކުތަކާއިއެކު އޮދްދަ ގުޅުދް ބަދަހިކޮފްކ ދަމަހައްޓައިކ ބޭރުގެ ބޭދްކުތަކުދް ފަދްޑު ހޯދުމުގައި އިސްދައުރެއް
އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ .ބީ.އެމް.އެލްގައި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ދޫރައްދީދްގެ ޙިއްސާއެއް ދޯވެއެވެ.
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 .4އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހީމް  ،މއ .އަދޫމާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހީމަކީ ސެދްޓްރަލް ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑްގެ ޗެއަރމަދްއެވެ.
އިދގިރޭސިވިލާތުގެ ދޮޓިދްގހަމް ޓްރެދްޓް ޔުދިވަރސިޓީއިދް އިދްޓީރިއަރ އާރކިޓެކްޗަރގެ
ރޮގުދް ފަސްޓްކްލާސް އޮދާރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ޖައިޝް އިބްރާހީމް އެދްމެ ފުރަތަމަ ބޭދްކުގެ ބޯޑަފް ޢައްޔަދްކުރެވުދީ  07އޯގަސްޓް 2009
ގައެވެ .އަދި  30އޮކްޓޯބަރ  2010ގައި އަލުދް ޢައްޔަދްކުރެވުދެވެ .ބީ.އެމް.އެލްގައި
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހީމްގެ ޙިއްސާއެއް ދޯވެއެވެ.

 .5އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމްކ މ .ސީދުކަރަދްކާގެކ މާލެ
އަލްފާޟިލް

އާދަމް

އާޒިމަކީ

ސްޓޭޓް

ޓްރޭޑިދްގ

އޯގަދައިޒޭޝަދް

ޕލކގެ

މަރޗަދްޑައިޒިދްގ އާއި ބެހޭބައިގެ ޖެދެރަލް މެދޭޖަރެވެ 2000 .ވަދަ އަހަރުދް ފެފިގެދް
މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެދެްޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެދީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަފްފަހު
މެދުކެދޑުމެއްދެތި  10އަހަރު އެކުދްފުދީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައި ފައިސާއާއިބެހޭ
ބައިދް އަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެދްފައިވެއެވެ .އަދި އެދްމެ ފަހުދް އެކުދްފުދީގައި
އަދާކުރައްވާފައިވަދީ ފައިދޭދްސް މެދޭޖަރުގެ ވަޒީފާއެވެ .މިބޭފުޅާވަދީ އިދގިރޭސިވިލާތުގެ
ޔުދިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަދްޑަދްއިދް އެކައުދްޓިދްގ އެދްޑް ފައިދޭދްސްގެ ރޮދގުދް
އޮދާރސް

ޑިގްރީ

ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދްގެ

ރޮދގުދް

އަދި

އިދގިރޭސިވިލާތުގެ

ދޮޓިދްގްހަމް

މާސްޓަރސް

ހާސިލްކުރައްވައި

ފައިދޭދްސްގެ

ޔުދިވަރސިޓީއިދް
ދާއިރާއިދް

ބިޒްދަސް

ސްޕެޝަލައިޒް

ވެވަޑައިގެދްފައިވެއެވެ .ބޭދްކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގައި އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމްގެ  100ޙިއްސާ އޮވެއެވެ.
.6

އަލްފާޟިލް ޙަސަދް މުޒްދީ މުޙައްމަދު  ،ގ .އަތަ
އަލްފާޟިލް ޙަސަދް މުޒްދީ މުޙައްމަދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެދްޓް
ޖެދެރަލް މެދޭޖަރ އަދި އެކުދްފުދީގެ ކާގޯ ކްލިއަރެދްސް ޑިޕާރޓްމަދްޓްގެ ހެޑް އޮފް ކާގޯ
ކްލިއަރެދްސް އެވެ .އަލްފާޟިލް ޙަސަދް މުޒްދީ މުޙައްމަދު ވަދީ އިދގިރޭސިވިލާތުގެ
ސްޓެފޯރޑްޝައަރ ޔުދިވަރސިޓީ އިދް ޓެކްދޮލޮޖީ މެދޭޖްމެދްޓްގެ ރޮދގުދް ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް
ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި ހަމަ އެ ޔުދިވަރސިޓީ ކޮމްޕިއުޓިދްގގެ ރޮދގުދް
ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި ހަމަ އެ ޔުދިވަރސިޓީ އިދް ކޮމްޕިއުޓިދްގގެ ރޮދގުދް
ބެޗެލަރ އޮފް ސައެދްސަސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަލްފާޟިލް ޙަސަދް މުޒްދީ
މުޙައްމަދު ބޭދްކުގެ

ބޯޑަފް ޢައްޔަދްކުރެވުދީ  30އޮކްޓޯބަރ  2010ގައެވެ .ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟިލް ޙަސަދް މުޒްދީ

މުޙައްމަދުގެ ޙިއްސާއެއް ދޯވެއެވެ.
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އަލްފާޟިލާ ދުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ ،ހ .މީރުބަހުރުގެ
އަލްފާޟިލާ ދުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާއަކީ މިދިސްޓްރީ އޮފް އިކޮދޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެދްޓުގެ އިކޮދޮމިކްސް
ޕޮލިސީ އެދްޑް ބިޒްދަސް ފެސިލިޓޭޓަރސް ސެކްޝަދްގެ ހެޑް އޮފް އިކޮދޮމިކްސް ޕޮލިސީ އެދްޑް
ބިޒްދަސް

އެވެ.

ފެސިލިޓޭޓަރ

މީގެ

އިތުރުދް

އައިލެދްޑް

އޭވިއޭޝަދް

ސަރވިސަސްގެ

ޑިރެކްޓަރުދްގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ .ލަދްޑަދްގެ ސިޓީ ޔުދިވަރސިޓީގެ ކާސް ބިޒްދަސް
ސްކޫލް އިދް އިދްޓަރދޭޝަދަލް އެކައުދްޓިދްގ އެދްޑް ފައިދޭދްސްގެ ރޮދގުދް މާރސްޓާސް
ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި

އިދގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުދިވަރސިޓީ އޮފް ކެމްބްރިޖްގެ

ޓްރިދިޓީ ކޮލެޖް އިދް އިކޮދޮމިކްސްގެ ރޮދގުދް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަލްފާޟިލާ
ދުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ ބޭދްކުގެ ބޯޑަފް ޢައްޔަދްކުރެވުދީ  30އޮކްޓޯބަރ  2010ގައެވެ .ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟިލާ ދުހާ
މުޙައްމަދު ރިޒާގެ ޙިއްސާއެއް ދޯވެއެވެ.
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އަލްފާޟިލް ހުސައިދް ސަހީމްކ ހ .އަދުދްގެ
އަލްފާޟިލް ހުސައިދް ޝަހީމްއަކީ ސިރިއަސް ފައިދޭދްސިއަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްކ
ސިީރިއަސް އެދްޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އިޔަރއަރައުދްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ޝހީމް  25އަހަރަފް ވުރެދް ގިދަ ދުވަހު
ަ
މެދޭޖިދްގ ޑިރެކްޓަރެވެ .އަލްފާޟިލް ހުސައިދް
އޮޓޯމޮބައިލް އިދްޖިދީއަރިދްގ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކުރައްވައި ވިޔަފާރި ހިދްގުމުގެ ދާއިރާެގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެދްފައިވެއެވެ.

ޢާދްމު ޙިއްސާދާރުދްގެ ފަރާތުދް ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުކަމަފް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް
ބޭދްކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުދްގެ ބޯޑަފް ޢާދްމު ޙިއްސާދާރުދް ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުދްގެ މަޤާމަފް ކުރިމަތިލުމަފް
ކުރެވުދު އިޢުލާދާއި ގުޅިގެދް  04ފަރާތަކުދްވަދީ ޑިރެކްޓަރުދްގެ ބޯޑަފް ކުރިމަތިލައްވާފައެވެ .އެހެދްކަމުދް ބޭދްކުގެ ޑިރެކްޓަރުދްގެ
ބޯޑަފް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަދްތައް އެމްމެހާ ޙިއްސާދާރުދްގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަދްދަވަމެވެ.
 .1އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ދިސާމް ،ދަފްތަރު ދަދްބަރު 3612
އަލްފާޟިލް

އަބްދުﷲ

ދިސާމަކީ

ފެކަލްޓީ

އޮފް

މެދޭޖްމެދްޓް

އެދްޑް

ކޮމްޕިއުޓިދްގގެ

ލެކްޗަރަރއެކެވެ .އިދގިރޭސިވިލާތުގެ ބަރމިދްގްހަމް ސިޓީ ޔުދިވަރސިޓީ އިދް މާސްޓަރ އޮފް
ސައެދްސް އިދް އޮޑިޓް މެދޭޖްމެދްޓް އެދްޑް ކޮދްސަލްޓަދްސީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި
އިދގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުދިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަދްޑަދްއިދް އެކައުދްޓިދްގ އެދްޑް ފައިދޭދްސްގެ
ރޮދގުދް ބެޗްލާރ އޮފް އާރޓްސް (އޮދާރސް) ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .ބީ.އެމް.އެލް ގައި
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ދިސާމްގެ  360ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ.
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 .3އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ،މއ .ޓިއުލިޕްވިލާެ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްސައްތާރަކީ ކޮކޯ ހަޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެދޭޖިދްގ
ޑިރެކްޓަރެވެ .އިދގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުދިވަރސިޓީ އޮފް ވޭލްސް އިދް މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްދަސް
އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރުވަދީ 08
ސެޕްޓެމްބަރ  2004އިދް  29ޖޫދް  2005އަފް ޢާދްމު ޙިއްޞާދާރުދްގެ ފަރާތުދް
ޑިރެކްޓަރުދްގެ

އިދްތިޚާބު

ބޯޑަފް

ކުރެވިފައެވެ.

ދިވެހި

ސަރުކާރުގެ

ފަރާތުދް

ބޭދްކުގެ

ޑިރެކްޓަރުދްގެ ބޯޑަފް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ފުރަތަމަ ޢައްޔަދްކުރެވުދީ 30
އޮކްޓޯބަރ  2005ގައެވެ .އަދި  13ޖޫދް  2008ގައި އަލުދް ޢައްޔަދްކުރެވުދެވެ .އެއަފްފަހު
 07އޯގަސްޓް  2009އަދި  30އޮކްޓޯބަރ  2010ގައި ޢާދްމު ޙިއްޞާދާރުދްގެ ފަރާތުދް އިދްތިޚާބުކުރެވުދެވެ .ބީ.އެމް.އެލް
ގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ  2300ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ.
 .2އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ދެލުމް ،ދ .ހޮޅުދޫ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަކީ ޓްރޮޕިކަލް އައިލެދްޑް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި
އޮސްޕްރޭ ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެދޭޖިދްގ ޑިރެކްޓަރުގެ އިތުރުދް ގަސްވެލި
އައިލެދްޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްވެސްމެއެވެ .އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް
މުޙައްމަދު ވަދީ އިދގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުދިވަރސިޓީ އޮފް ސްޓްރެތްކްލައިޑް އިދް ޓުއަރިޒަމްގެ
ދާއިރާއިދް މާސްޓަރ އޮފް ސައެދްސަސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި އިދގިރޭސިވިލާތުގެ
ޔުދިވަރސިޓީ އޮފް ވޭލްސް ގެ އިދްސްޓިޓިއުޓެއްކަމަފްވާ ސައުތު ގްލެމޯރގަދް އިދްސްޓިޓިއުޓް
އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަދް އިދް ބިޒްދަސް އަދި ފައިދޭދްސް (ޓުއަރިޒަމް) ގެ ދާއިރާއިދް ހަޔަރ
ދެޝަދަލް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ބޭދްކުގެ ބޯޑަފް ޢާދްމު ޙިއްޞާދާރުދްގެ ފަރާތުދް
އިދްތިޚާބުކުރެވިފައިވަދީ  07އޯގަސްޓް  2009ގައެވެ .އަދި  30އޮކްޓޯބަރ  2010ގައި އަލުދް ޢާދްމު ޙިއްޞާދާރުދްގެ
ފަރާތުދް އިދްތިޚާބުކުރެވުދެވެ .ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ  960ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ.
 .4އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ،ގ .އުފާ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަދީ އިދގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުދިވަރސިޓީ އޮފް ހަލް އިދް
އިކޮދޮމިކްސް (ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ) ގެ ދާއިރާއިދް މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި
ހަމަ އެ ޔުދިވަރސިޓީ އިދް އިދްޖިދިއަރިދްގ ސައެދްސަސް އިދް ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ފަރސްޓް
ކްލާސް) ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ބޭދްކުގެ ބޯޑަފް ސަރުކާރުގެ
ފަރާތުދް ފުރަތަމަ ޢައްޔަދްކުރެއްވީ  13ޖޫދް  2008ގައެވެ .އެއަފްފަހުކ  07އޯގަސްޓް 2009
އަދި  30އޮކްޓޯބަރ  2010ގައިވަދީ ޢާދްމު ޙިއްޞާދާރުދްގެ ފަރާތުދް އިދްތިޚާބުކުރެވިފައެވެ.
ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ  30ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ.
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