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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން

 2021 - 2020ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.
 .1މރ .ޓިމޮތީ ސޯޔަރ ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

މރ .ޓިމޮތީ ސޯޔަރ އަކީ ބޭންކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރއެވެ .މާލީ ދާއިރާގައި  30އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާ މރ .ސޯޔަރ
އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް އަދި ބޯޑު ލެވެލްގައި  20އަހަރު
މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .މރ .ސޯޔަރ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ
ސަރުކާރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ގޮފި ،އިނޮވޭޓް ޔޫކޭ ،ގެ ޗީފް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފިސަރ
ގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހުއެވެ.
އިނޮވޭޓް ޔޫކޭ ގެ ކުރިން މރ .ސޯޔަރ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ސްޓާރޓް އަޕް ލޯންސްގެ
ސީއީއޯގެ ގޮތުގައެވެ .އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރިއަރުވައި
ތަރައްގީކުރުމަށް މރ .ސޯޔަރ ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަށް ވަނީ ކުއީން އެލިޒަބަތު ދެއްވާ
ކޮމާންޑަރ އޮފް ދަ މޯސްޓް އެކްސެލެންޓް އޯޑަރ އޮފް ދި ބްރިޓިޝް އެންޕަޔަރ (ސީބީއީ) އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.
މރ .ސޯޔަރ ވަނީ ކަހޫޓް ،ކެންޓް ރިލަޔަންސް ފަދަ ކުރިއަރާފައިވާ އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުތައް
ފުރުއްވާފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މރ .ސޯޔަރ ވަނީ ބޭންކިއު ޑުބޮއިސް އޮފް ސުވިޒަލޭންޑް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލޯނު
ދޫކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ފޯކްޓުފޯކް ގެ ޗެއަރމަންކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.
މރ .ސޯޔަރ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީ އިން ފަސްޓް ކްލާސް މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހިސްޓްރީ
އިން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ .އޭނާއަކީ ޗާޓަރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކާރސްގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.
މރ .ސޯޔަރގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.
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 .2އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ،މ .ތާނގީދޮށުގެ ،މާލެ
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  1982ވަނަ އަހަރުއެވެ .ޢާއިޝަތު
ނޫރައްދީން އަކީ ބޭންކު ގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ވަނީ  30އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބޭންކިންގ ސިނާއަތުގެ
އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ .އަދި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޭންކުގެ ވަގުތީ
ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުވެސް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ 2008 .ވަނަ އަހަރުން
ފެށިގެން  2014ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި
ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ޖުލައި  2019ގައި ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ގެ
މަޤާމަށް މރ .ސޯޔަރ އައްޔަންކުރުމާއި ހަމައަށް ބޭންކް ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވީ
ވެސް ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން އެވެ.
އެވޯޑްތައް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ގާއިމުކުރުމުގައި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން އިސް
ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީންގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

 .3އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު ،މއ .ކޮށީގެ ،މާލެ
އލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދަކީ އަކީ ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މިހާރުގެ
ަ
ޗެއަރޕާސަން އެވެ .އަދި އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ވަނީ އެފްޖޭއެސް ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަދި ކޯ-ފައުންޑަރ ގެ މަޤާމު  2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
ޖަނަވަރީ  2020ގެ ނިޔަލަށް އަދާކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ކަމަށްވާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ ފަދަ
ކުންފުނިތަކުގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ .އަދި

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ

ވަނީ ސެންޗޫރިއަން ޕލކ ގެ މުސްތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރ އެއްގެ މަޤާމާއި ،ދިރާގު ޕލކ ގެ
ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެއިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ
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ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން
ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަޤާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދަކީ  2007ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޮޑެތި އެތައް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކަށް މާލީ
ދާއިރާއިން ލަފާދެއްވަމުން އަންނަ ބޭކަނބަލެކެވެ .މީގެތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމެންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ،މޯލްޑިވްސް ގްލޯބަލް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ވޯލްޑް ބޭންކުން ހިންގި ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް އޮފް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ސްޓޭޓަސް އިން
މޯލްޑިވްސް ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓު ތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް އެޑްވައިޒަރ ގެ މަޤާމު އަދާކޮށް ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޯދަމްބްރިއާ ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް އާޓްސް ވިތް ޑިސްޓިންކްޝަން
އިން ބިޒްނަސް ވިތް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބެޗެލަރ އޮފް
ކޮމަރސް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދުގެ  100ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ .އަދި އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު އާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ
ނަމުގައި ބީއެމްއެލް އިން އިސްލާމިކް ރިއަލް އެސްޓޭޓް (ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ) ފެސިލިޓީ އެއް ނަންގަވާފައިވެއެވެ.
 .4އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރު ،މއ .މަނަސް ،މާލެ
އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރަކީ އެފްޖޭއެސް އެސޯސިއޭޓްސް އެލްއެލްޕީގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރއެވެ.
 1988ވަނަ އަހަރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ (އެސްޓީއޯ) އާ ގުޅިވަޑައިގެން،
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަލްފާޟިލާ ޘަނާ ވަނީ އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.
މިގޮތުން އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ އެސްޓީއޯގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރު ވަނީ އެސްޓީއޯ ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުވެސް
އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލާ ޘަނާ ވަނީ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ
ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވައި،

މޯލްޑިވްސް ސޮޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ،މޯލްޑިވްސް

ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޓަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ބޯޑް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފަ އެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޘަނާ އަކީ ބޭންކުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަނެވެ .އަލްފާޟިލާ ޘަނާ ވަނީ
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގްރިފިތު ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް ކޮމަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލާ ޘަނާ އަކީ
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ސީޕީއޭ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރޓިފައިޑް ޕްރެކްޓިސިންގ އެކައުންޓަންޓެކެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ލައިސެންޑް
އޮޑިޓަރެއްވެސްމެއެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރުގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.
 .5އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ ،މ .ދާޝިން ،މާލެ
އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ އަކީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެކި ސިނާޢަތްތަކުގައި 9
އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .މިވަގުތު އޭނާ އަކީ
ޝައިންޓްރީ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަދި ޗީފް ކޮންސަލްޓަންޓެވެ.
އެނާ އަކީ ޓޫރިޒަމް ،ސްޓާޓް-އަޕް ފަންޑިންގ ،ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސް ،ވެލްތް ޕްލޭނިންގ އަދި
އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން އެޑްވައިޜަރީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ .މީގެ އިތުރުން
އޭނާ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން (ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ) ގައި
ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ އަދި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގައި އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންސްގެ މާއްދާތައް
ކިޔަވާދެއްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މޮނާޝް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭންކިންގ އަދި
ފައިނޭންސްގެ ރޮނގުން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ އަދި އެޕްލައިޑް ފައިނޭންސް އިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

 .6އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލީ ،މ .މުއިރި ،މާލެ
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލީ އަކީ ސިލްވަރ ސޭންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރއެވެ .އެމަޤާމާ އޭނާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ  2008ވަނަ އަހަރުއެވެ .އޭގެ ކުރިން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލީ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގައި  13އަހަރަށް
ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ .އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ އެ މިނިސްޓްރީ ގެ ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލް ގެ މަޤާމުގައެވެ.
އަލްފާޟިލް ތައުފީޤު އަލީ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކގެ ބޯޑް
ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
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އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލީ ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބެޗްލާރސް އޮފް ހިއުމަން ސައިންސް
(ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް) އިން އޮނާރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް ސްޓަޑީޒް އިން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ
ސެޓްފިކެޓެއް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އޮކްސްފޯޑް އިން ހާސިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލީ ގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ .އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލީ އާ ގުޅުންހުރި
ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި މި ބޭންކުން ޑިމާންޑް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވެއެވެ.

 .7އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ،ނަސީމާމަންޒިލް ،ރ .އަލިފުށި
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަސަން އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް
މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރއެވެ .އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަސަން މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ގެ އެކި ފަންތީގެ މަޤާމުތައް ފުރުއްވާ މަސައްކަތުގެ
އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޢަބްދުﷲ ވަނީ ފަސްރިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކަމާއި އަދި އެސްޓިއޯ ޕލކ ގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ
ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ގެ ޗެއާމަން ގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވަނީ އިންޑިއާ ގެ ބެންގަލޯ ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗްލާރސް އޮފް ސައިންސް
(ސްޓެޓިސްޓިކްސް ،މެތެމެޓިކްސް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް) ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ގެ ހިއްސާއެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ .އަދި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަދި ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި މިބޭންކުން
ލުއި މައިކްރޯ އަދި ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވެއެވެ.
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 2021 - 2020ވަނަ އަހަރަށް ޢާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ-:
 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ،މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ ،މާލެ
ައލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރަކީ ކޮކޯ ހަޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރެވެ.
އޭނާ ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނީ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ
ފަރާތުން  2004ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެއަށްފަހު ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރައްވާ
އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމު ތަމްސީލްކޮށްފައިވެއެވެ.
އަދި މީގެއިތުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓިޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަމާއި
މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމުވެސް އޭނާ ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވޭލްސް އިން
މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ  2,770ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.

 .2އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަކީ އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އެންޕީއެޗް
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ .ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން
އައްޔަނުކުރައްވާ އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިޚާބުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ
މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
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
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ދާއިރާއިން ހަޔަރ ނެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްޓްރެތްކްލައިޑް އިން ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ޕޯސްޓް
ގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ގެ  960ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.

 .3އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދު ،ގ .އުފާ ،މާލެ
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދަކީ ޔުނިވިޔާ ހޯލްޑިންގސް ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ .އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދަކީ  2015އިން  2018ވަނަ އަހަރާ
ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރެވެ .އަލްފާޟިލް
އަހްމަދު މުޙައްމަދު ވަނީ  2012އިން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ .މިމަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ
ސްޓޭޓް

ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމު

އަދާކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދު ވަނީ  2008އިން ފެށިގެން  2012ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ބޭންކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ .އޭނާ ވަނީ އެސްޓީއޯ ޕލކ ،މޯލްޑިވްސް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ ،ފިއުލް
ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އަދި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް އަހްމަދު
މުޙައްމަދު ވަނީ ދިވެހި އެކުވެރި ކުންފުނި ޕލކ ،ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ،އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދަކީ ބޯޑުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަންއެވެ .އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދު ވަނީ
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހަލް އިން އިކޮނޮމިކްސް (ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ) ގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.
އަދި ހަމަ އެ ޔުނިވަރސިޓީ އިން އިންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ (ފަސްޓް ކްލާސް) ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދުގެ  30ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ .އޭނާ ވަނީ މިބޭންކުން ހޯމް ޕާރޗޭސް ލޯނެއް ނަންގަވާފައެވެ.
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އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މުޚްތަބާ އަޙްމަދު ޙަމީދު ،މ .ކުރިބީލޮޖް ،މާލެ
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މުޚްތަބާ

އަޙްމަދު ޙަމީދު އަކީ ކިހަށް ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިންގ

ކޮމްޕެނީގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ.

އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން

ޕލކ ގެ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރގެ މަޤާމު އޭނާ އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މުޚްތަބާ ވަނީ  6ފެބްރުއަރީ  2014އިން ފެށިގެން  27މެއި 2015
ގެ ނިޔަލަށް މި ބޭންކުގެ އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިޚާބުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މުޚްތަބާ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަރޓިން ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސް
ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އަދި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބަލާރަތު އިން މާސްޓަރސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ .އަދި މިހާރު އޭނާ ގެންދަވަނީ މެލޭޝިއާގެ ބައިނަރީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ބިޒްނަސް އިން ޕީއެޗްޑީ އަށް ކިޔަވާ
ވިދާޅުވަމުންނެވެ.
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މުޚްތަބާގެ  105ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.
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