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 ރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުންޑި

 

ލޫމާތު ތިރީގައި އުމަ ނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެވ2021ަ - 2022  

 އެވަނީއެވެ.

 

 އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓިވް އޮފިސަރކެޗީފް އެގްޒެ ،މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ .1

އަހަރުގެ  30މާލީ ދާއިރާގައި  އެވެ.އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ އަކީ ބޭންކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރމ

އަހަރު މަސައްކަތް  20އެގްޒެކެޓިވް އަދި ބޯޑު ލެވެލްގައި  މިގޮތުން. އެވެލިބިވަޑައިގެންފައިވެ މރ. ސޯޔަރ އަށް ވާމީ ތަޖުރިބާގުބައިނަލްއަ

ގެ ޗީފް  ،އިނޮވޭޓް ޔޫކޭ ގޮފި،ސަރުކާރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތީގުޅިވަޑައިގަ ބޭންކާމރ. ސޯޔަރ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

   ގައި ހުންނެވުމަށްފަހުއެވެ.މަގާމުއިންވެސްޓްމަންޓް އޮފިސަރ ގެ 

ކުދި  އިނގިރޭސިވިލާތުގެމަސައްކަތް ކުރެއްވީ ސްޓާރޓް އަޕް ލޯންސްގެ ސީއީއޯގެ ގޮތުގައެވެ.  މރ. ސޯޔަރއިނޮވޭޓް ޔޫކޭގެ ކުރިން 

ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަށް ވަނީ މރ. ސޯޔަރ ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމަށް  ވެރިންވިޔަފާރިތަކާއި ވިޔަފާރި

 އެވެ. ޑައިގެންފަލިބިވަކުއީން އެލިޒަބަތު ދެއްވާ ކޮމާންޑަރ އޮފް ދަ މޯސްޓް އެކްސެލެންޓް އޯޑަރ އޮފް ދި ބްރިޓިޝް އެންޕަޔަރ )ސީބީއީ( އެވޯޑް 

ތައް ފުރުއްވާފައެވެ. މުގާމަރިއަރާފައިވާ އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް ވަނީ ކަހޫޓް، ކެންޓް ރިލަޔަންސް ފަދަ ކުމރ. ސޯޔަރ 

  .ކުރައްވާފައެވެދާއަސުވިޒަލޭންޑް ޗެއަރމަންކަން ވެސް  ބޭންކިއު ޑުބޮއިސް އޮފް ވަނީމރ. ސޯޔަރ 

އެއް ހިސްޓްރީ އިން ޑިގްރީ އިން ފަސްޓް ކްލާސް މާސްޓަރސް ނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީވަރ ޔަމރ. ސޯ

 މެއެވެ. ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އޭނާއަކީ ޗާޓަރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކާރސްގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރެއްވެސް

 އްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ. ހިރގެ ޔަމރ. ސޯ

 

 މާލެ ،މ. ތާނގީދޮށުގެ ،އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން .2

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް  ބޭންކު ގެޢާއިޝަތު އަކީ އަލްފާޟިލާ ވަނަ އަހަރުއެވެ. 1982 ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  ނޫރައްދީންއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 

 .އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އެވެ

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބޭންކިންގ ސިނާއަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތިން  35ވަނީ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2008ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޭންކުގެ ވަގުތީ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުވެސް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ. 
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ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޖުލައި  ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް 2014

މަށް މރ. ސޯޔަރ އައްޔަންކުރުމާއި ހަމައަށް ބޭންކް ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވީ ގާގައި ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ގެ މަ 2019

 ޢާއިޝަތުއެވެ.

އިސް ދައުރެއް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ގާއިމުކުރުމުގައި ޔާބުއެވޯޑްތައް ކާމި

 އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

  އް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.ހިއްސާ އެއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތުގެ 

 އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު، ހ. ސޭންޑީބީޗް، ކ. މާލެ  .3

 މިމަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރއެވެ. ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓްސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ  ކީޔޫޝަޢު ސަޢީދަ އަލްފާޟިލް

ސެލްފް  ނޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީރަމެންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް ވޯޓާރގެ ދަށުން ހިންގި ވަޔަމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަނީ  ޔޫޝައު  އަލްފާޟިލް

ލިމިޓެޑްގެ ކޯޕަރޭޓް  ގއަދާ ކުރައްވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިން މުގާޕްރޮޖެކްޓްގެ ނޭޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރގެ މައެސެސްމެންޓް 

 2004އިން  1994މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ވަނީ  އަދާކުރައްވާފައެވެ.މުވެސް ގާއެފެއާޒް އަދި ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ ކަމުގެ މަ

  ވާފައެވެ. ފުރުއް ވެސްމުތައްގާއޮޑިޓް އޮފީހުގެ އެކިއެކި މަ އަހަރާ ހަމައަށް

 ގެ)އެސްޑީއެފްސީ(  އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނ1ްއިން ފެށިގެން  2019ފެބްރުއަރީ  އަކީ ޔޫޝަޢު އަލްފާޟިލް

އަދި  ސްޓޮކް ބްރޯކަރއެއްވެސްމެއެވެ.ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލައިސެންސްޑް އިތުރުން  މްބަރެކެވެ. އަދި މީގެބޯޑު މެ

ޔޫޝަޢު ވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާރސަންގެ  އަލްފާޟިލް

ގައި ވިޔަފާރި އާއި މާލީ ބޯޑު ގކޭޝަން ގަވަރނިންފިކޮލިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް  2011ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ. މު ގާމަ

 އެވެ. ޔޫޝަޢު އަލްފާޟިލް މެންބަރަކީ ވާދާއިރާ ތަމްސީލުކުރައް

 

 ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. ( ގ)އެކައުންޓިންޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް ކޮމަރސް މަރޑޮކް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ޔޫޝަޢު އަލްފާޟިލް

 

 ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވެއެވެ. ސްއަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލްއިން ލުއި އެކްސްޕްރެ

 

  އްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.ހިގެ ޔޫޝަޢު ލްފާޟިލްއަ

 

ިއުފާ ދެއްވާ އަދި ސްޓޮކް ބްރޯކަރ ލައިސަންސް އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ވަނީ ބޭންކުގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުވުމާއެކު އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުން އިސްތ    1 

ގަވާއިދުގައި ވާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރަނަންސް ވަނީ އެމްއެމްއޭގެ  ގެ ބޯޑުންޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ބާޠިލްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ބޭންކަށް ދެއްވާފައެވެ.  އަދި އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮ

    ފައެވެ.ވާއަންގަބޭންކަށް މިއިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް އެެއްވެސް ފަރާތުގެ  ގޮތުގެ މަތިން އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ބޭންކުގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރުމާއި މެދު އެ
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 މާލެ ،ކޮށީގެ .އމ ،ރިޔާ ސަޢީދުއިޖުވަ ލްފާޟިލާއަ .4

އިން  2019އަދި ޖެނުއަރީ  ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަން އެވެ. ސަޢީދަކީ  ރިޔާވައިޖުއަލްފާޟިލާ 

 ގެ މެންބަރެއްވެސްމެއެވެ.އެކްޝަން ކޮމިޓީ ޕްރެޒިޑެންޓްސްފެށިގެން 

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް  ،ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ކަމައްވާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްވަނީ ސަރުކާރު  ޖުވައިރިޔާ އަލްފާޟިލާ

 ރިޔާވައިޖުއަލްފާޟިލާ   މު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދިގާބޭންކް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ ފަދަ ކުންފުނިތަކުގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަ

ފައެވެ. އަދާކުރައްވާ ވެސްމުގާޗެއަރޕާސަންގެ މަ ދިރާގު ޕލކ ގެއި، މާގާމަޑިރެކްޓަރއެއްގެ  މުސްތަގިއްލުސެންޗޫރިއަން ޕލކ ގެ ވަނީ 

މީގެއިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ޕަބްލިކް 

  .ވާފައިވެއެވެފުރުއްވެސް މުގާމަ ކަމުގެއެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޑިރެކްޓަރއެންޓަރޕްރައިސް މޮނިޓަރިންގ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޮޑެތި އެތައް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކަށް މާލީ ދާއިރާއިން  2007 އަކީރިޔާ ވައިޖުއަލްފާޟިލާ 

ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް މޯލްޑިވްސް   ،މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމެންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްމީގެތެރޭގައި  ލަފާދެއްވަމުން އަންނަ ބޭކަނބަލެކެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ވޯލްޑް ބޭންކުން ހިންގި ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް އޮފް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ސްޓޭޓަސް އިން މޯލްޑިވްސް ފަދަ  ޗޭންޖް

ސް އިލަވެން ކޭ ހޯލްޑިންގް އަކީރިޔާ ވައިއަލްފާޟިލާ ޖު މު އަދާކޮށް ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ.ގާގެ މަ ޕްރޮޖެކްޓު ތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް އެޑްވައިޒަރ

  ގެ ޑިރެކްޓަރއެކެވެ.

ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޯދަމްބްރިއާ ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް އާޓްސް ވިތް ޑިސްޓިންކްޝަން އިން ރިޔާ ވައިޖުއަލްފާޟިލާ 

ބިޒްނަސް ވިތް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބެޗެލަރ އޮފް ކޮމަރސް 

  ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.ޑިގްރީއެއް 

އިސްލާމިކް ރިއަލް އެސްޓޭޓް )ޑިމިނިޝިންގ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލް އިން  އިއާގެ ނަމުގަ ރިޔާ ވައިއަލްފާޟިލާ ޖު

 ނަންގަވާފައިވެއެވެ.ވަނީ  އެއްމުޝާރަކާ( ފެސިލިޓީ

 

 ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ. 100ގެ  ރިޔާވައިޖުއަލްފާޟިލާ 

  

 ޙަސަން، ނަސީމާމަންޒިލް، ރ. އަލިފުށިهللا ޢަބްދުލްފާޟިލް އަ .5

هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް . އެވެޑެޓް އެކްސްޕާރޓްގެ މެނޭޖްމެންޓް  ޑެބްޓްނޭންސް ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި އަކީ ޙަސަންهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އްވާ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ތައް ފުރުމަގާމުފަންތީގެ އެކި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ވަނީ އެލައިޑް އިންޝުރަންސް އާއި

އޯ ޕލކ ގެ ޓީއެސް އަދި ކަމާއި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަސްރިޔާކުރިން ވަނީ  هللاޢަބްދުހޯއްދަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 

   އަދާކުރައްވާފައެވެ.  ވެސްމަގާމު ގެ ގެ ޗެއާމަންޕވޓ ލޓޑ ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ 
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 އެންޑްބެޗްލާރ އޮފް ސައިންސް )ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މެތެމެޓިކްސް ސިޓީއިން ރޔުނިވަ ލޫރުބެންގަވަނީ އިންޑިއާ ގެ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.އިން ބެޗެލަރސް ކޮމްޕިރުޓަރ ސައިންސް( 

  ންއެވެ.މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަކޮމިޓީގެ  ނޮމިނޭޝަންބޯޑުގެ އަކީ  هللاއަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވެއެވެ. ލުއި އެކްސްޕްރެސް އަދި ބީއެމްއެލްއިން ލުއި ލޯން އިގެ ނަމުގަهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއަދި 

  އްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.ހިގެ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 

 ފުވައްމުލައް. ޏ ،ސަވާ ،ދިގުވާނޑު ،ޝަރީފް ޙުސާމް هللاއަބްދު ޟިލްއަލްފާ .6

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސީޓީއެލް ސްޓްރެޓަޖީސް އެލްއެލްޕީ ގެ ޕާޓްނަރ އަދި ސީނިއަރ  2015ޙުސާމް ޝަރީފް އަކީ هللا އަބްދު އަލްފާޟިލް

ޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ކޯޖޭމައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްއަދި އަލްފާޟިލް ޙުސާމްއަކީ ޓެކްސް އާއި ގުޅުންހުރި އެވެ. ޒަރޓެކްސް އެޑްވައި

 ވަކާލާތުކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ.  ތަކުގައި

ގެ ނިޔަލަށް ރައީސް އޮފީހުގެ، ޕޮލިސީ އޮފީހުގެ އަންޑަރ  2019އިން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ  2018ޙުސާމް ވަނީ ޑިސެމްބަރ  އަލްފާޟިލް

ންޑް ރެވެނިއު ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭ 2013އިން ފެށިގެން  2011އަދި  އަދާކުރައްވާފައެވެ. މަގާމުސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ 

 އަދާކުރައްވާފައެވެ. މަގާމުގެ ސް، ޓެކްނިކަލް ސަރވިސްއޮތޯރިޓީގެ ޕްރިންސިޕަލް އޮފީ

އަދި ވައިޓަލް ކެއަރ  ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓްޓޮޕްސައިޑް މެންބަރުކަމާއި  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ގެ ބޯޑު މިވަގުތު ޙުސާމް އަލްފާޟިލް

  ކަންވެސް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.ގެ ޑިރެކްޓަރުލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް

 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އެންޑްގަވަރނެންސް މާސްޓަރ އޮފ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކުއީންސްލޭންޑުން  ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެޙުސާމް  އަލްފާޟިލް

ސް(  ރއިކޮނޮމިކްސް )ހޮނާ ބެޗްލާރސް އޮފްއިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން އިންޓަރނޭޝަނަލް އަދި މެލޭޝިޔާގެ ސިލްކުރައްވާފައެވެ. ހާ

 ސިލްކުރައްވާފައެވެ.ހާޑިގްރީއެއް 

  އަލްފާޟިލް ޙުސާމް ގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

 ފިޔޯރީ. ގދ ،ކޮތަންގެ ،ޝަރާޙް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  .7

 ރއެވެ.ލަޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންސް ލިމިޑެޓްގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯ ގއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙްއަކީ ހައުސިން

ވުރެ ގިނަދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އަހަރަށް  15އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް އަކީ މާލީ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ 

މޫޑީސް މާއި، ގާމަ ގެބީޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއް އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް ވަނީ އެރީނާބޭފުޅެކެވެ. މިގޮތުން 
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ޕްރުކްސާ އެޗްޑީސީ ހައުސިންގ ޕްރައިވެޓް ، އިމާގާމަޑެލިވަރީ ލީޑްގެ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެލަންކާ   އެނަލެޓިކަލް ނޮލެޖް ސާރވިސަސް

 ވެސް މަގާމުގެ  އިތުރުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުލިމިޓެޑްގެ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީގެ 

 އެވެ. އަދާކުރައްވާފަ

އިން މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފައިނޭންސް އަދި  )ޓީޔޫ( ވަނީ ތައިލޭންޑުގެ ތައްމަސަޓް ޔުނިވަރސިޓީއަލްފާޟިލް ޝަރާޙް 

ސިންގަޕޫރުގެ ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބެޗްލާރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން އޮނާސް ޑިގްރީ އެއް 

 ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

 ގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް

  

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާހިއްސާންމު އާވަނަ އަހަރަށް  2022 - 2021

 -ފަރާތްތަކަކީ: ޝަރުތުފުރިހަމަވާ

 ނެލުމް، ނ. ހޮޅުދޫ ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު .1

އަދި އެންޕީއެޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މުޙައްމަދަކީ އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް

 އިންތިޚާބުކުރައްވާ ހިއްސާދާރުން ންމުއާ އަދި އައްޔަނުކުރައްވާ ސަރުކާރުން ބޯޑަށް ބޭންކުގެއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް . އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ

 .މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ ހައިސިއްޔަތުން ޑިރެކްޓަރެއްގެ

 ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަކީ އައަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މާހިރެކެވެ.  ދާއިރާގެ އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާލީ މުޙައްމަދަކީ އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް

ކް ކޮމްޕެނީ އިލެކްޓްރިބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިގޮތުން އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަނީ ސްޓޭޓް  ބޯޑުގައި ކުންފުނިތަކެއްގެ

ވްސް ޕޯރޓްސް ޓްމަންޓް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް، މޯލްޑިވިލިނގިލި އިންވެސް ،ލިމިޓެޑް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ،ލިމިޓެޑް

 މަގާމުކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، ފަދަ މޯ ،ލިމިޓެޑް ލިމިޓެޑް، މިފްކޯ ބޯޓު ޔާޑް

މާލެ ަދި އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އ

 އެވެ.އަދާކުރައްވާފައިވެ ވެސްމަގާމުހެލްތް ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެ ޗެއަރމަންގެ 

ޓްރޮޕިކަލް އައިލޭންޑް ހޮލިޑޭސް  އިއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް  މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާމީގެ އިތުރުން 

 ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުކަންވެސް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.ޕްރައިވެޓް 

 )ކާރޑިފް އެޑިއުކޭޝަން ހަޔަރ އޮފް އުޓްއިންސްޓިޓި ގްލެމޯރގަން ސައުތް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް

 ޑިޕްލޮމާ އަދި ނެޝަނަލް ހަޔަރ ދާއިރާއިން )ޓުއަރިޒަމް( ގެ ފައިނޭންސް އަދި ބިޒްނަސް ޔުނިވަރސިޓީ( އިން މެޓްރޯޕޮލިޓަން

 ޑިގްރީއެއް ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ދާއިރާއިން ޓުއަރިޒަމްގެ އިން ސްޓްރެތްކްލައިޑް އޮފް ޔުނިވަރސިޓީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

 ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
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  ވެ.ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެ ހިއްސާ 960މުޙައްމަދު ގެ  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް

 

  މާލެ ،ގ. އުފާ ،އްމަދުއަހްމަދު މުޙައަލްފާޟިލް  .2

 ވެ.އެރެކްޓަރޑިޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ  ގެޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ލްޑިންގސްހޯ އުނިވިޔައަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދަކީ 

ހުންނެވި ސަފީރެވެ.  ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި އަހަރާވަނަ  2018އިން  2015ކީ އަލްފާޟިލް އަހްމަދަ

ވެސް މަގާމުވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ  2013އިން  2012އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ވަނީ 

ޓިވް ކެގެ ޗީފް އެގްޒެ ޕލކސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ހުންނެވީ އޭނާ ކުރިން  ކުރެއްވުމުގެން މަށް އައްޔަގާފުރުއްވާފައެވެ. މިމަ

  ގައެވެ.މަގާމުއޮފިސަރގެ 

މަސައްކަތް  ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގެ ބޯޑުކުވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭން 2012 ފެށިގެން އިން 2008 ވަނީ އަލްފާޟިލް އަހްމަދު

ސް އަދި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ވްޕެނީ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިއޮއިލް ކޮމް ސްވްމޯލްޑި ސްޓީއޯ ޕލކ،އެއޭނާ ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. 

ވަނީ ދިވެހި އެކުވެރި ކުންފުނި ޕލކ، ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މަގާމުޗެއަރޕާސަންގެ 

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުމިޓެޑް އަދި މޯލްޑިވްރވިސަސް ލިސަކޯރޕަރޭޝަން، އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން 

އަކީ އެކްސްޓްރނައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މިހާރުގެ  އަލްފާޟިލް އަހްމަދުއަދި މީގެއިތުރުން  އެވެ.އްވާފަވެސް މަސައްކަތްކުރަ

 ޑިރެކްޓަރއެއްވެސްމެއެވެ.

ގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް  ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހަލް އިން އިކޮނޮމިކްސް )ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ( ލްފާޟިލް އަހްމަދުއަ

ލާސް( ސްޓް ކް)ފަ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ންސް އިންއިހަމަ އެ ޔުނިވަރސިޓީ އިން އިންޖިނިއަރިންގ ސަހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި  ޑިގްރީ

 ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 އެވެ. އަކީ ބޯޑުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްފާޟިލް އަހްމަދު

 .ނަންގަވާފައިވެއެވެ ލޯނެއް ޕަރޗޭސް ހޯމް ބީއެމްއެލްއިން ނަމުގައި ގެ މަދުހްއަ ލްއަލްފާޟި

 ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.  30 ގެ އަލްފާޟިލް އަހްމަދު
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