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 ރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުންޑި

 

ލޫމާތު ތިރީގައި އުމަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވ2022ަ - 2023  

 އެވަނީއެވެ.
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 އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ސަޢީދަކީ ބޭންކުގެ ޗެއަރޕާސަންއެވެ. 

ކުރިން އަލްފާޟިލް   ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރއެވެ. މިމަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެއަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު 

ް ޔޫޝަޢު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމެންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް ވޯޓާރގެ ދަށުން ހިންގި އެންސީއެސްއޭ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނޭޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓ

ނޭޖަރ ކަމުގެ މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އަދި ފައިނޭންސް މެ

ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ދިވެހި  2004ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1994މުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ވަނީ ގާމަ

 ރާއްޖޭގެ އޮޑިޓް އޮފީހުގެ އެކި ފަންތީގެ މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ.  

ހަމައަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ވަނަ ދުވަހާއި  2021ޖުލައި  14ގެން އިން ފެށި 2019ފެބްރުއަރީ އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު 

ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ވަނީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް 

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ވަނީ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަންގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލައިސެންސްޑް ޑީލަރެއްގެ

 ޗެއަރޕާރސަންގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

 އަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މޯރޑޯކް ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗެލަރ އޮފް ކޮމަރސް )އެކައުންޓިންގ( ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 
 

 ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވެއެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލްއަލްފާޟިލް ޔޫޝަޢު ގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލްއިން ލުއި 
 

 އްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.ގެ ހިޔޫޝަޢު ލްފާޟިލްއަ
 

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: ނެތް
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 އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އޮފިސަރޓިވް ކެޗީފް އެގްޒެ ،މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ .2

 

އަހަރުގެ  30މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ އަކީ ބޭންކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެވެ. މާލީ ދާއިރާގައި 

އަހަރު މަސައްކަތް  20ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާ މރ. ސޯޔަރ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް އަދި ބޯޑު ލެވެލްގައި 

ގެ ޗީފް  ،ކޭކުރައްވާފައިވެއެވެ. މރ. ސޯޔަރ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓު ގޮފި، އިނޮވޭޓް ޔޫ

   އިންވެސްޓްމަންޓު އޮފިސަރ ގެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހުއެވެ.

ކުދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިނޮވޭޓް ޔޫކޭ ގެ ކުރިން މރ. ސޯޔަރ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ސްޓާރޓް އަޕް ލޯންސްގެ ސީއީއޯގެ ގޮތުގައެވެ. 

މރ. ސޯޔަރ ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަށް ވަނީ ވިޔަފާރިތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމަށް 

 ްފައެވެ. ކުއީން އެލިޒަބަތު ދެއްވާ ކޮމާންޑަރ އޮފް ދަ މޯސްޓް އެކްސެލެންޓް އޯޑަރ އޮފް ދި ބްރިޓިޝް އެންޕަޔަރ )ސީބީއީ( އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެނ

ރިއަރާފައިވާ އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ. ވަނީ ކަހޫޓް، ކެންޓް ރިލަޔަންސް ފަދަ ކުމރ. ސޯޔަރ 

 ވަނީ ބޭންކިއު ޑުބޮއިސް އޮފް ސުވިޒަލޭންޑްގެ ޗެއަރމަންކަން ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ.   މރ. ސޯޔަރ އަދި މީގެ އިތުރުން 

ޓް ކްލާސް މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހިސްޓްރީ އިން މރ. ސޯޔަރ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީން ފަސް

 ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާއަކީ ޗާޓަރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކާރސްގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.ހާސިލު

 އްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ. ހިރގެ ޔަމރ. ސޯ

 

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: 

 ހޭޒަލްކްރާފްޓް ލިމިޓެޑް ،ޑިރެކްޓަރ -

 ފޯކްޓުޕޯކް ލިމިޓެޑް ،ޑިރެކްޓަރ -
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 މާލެ ،މ. ތާނގީދޮށުގެ ،އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން . 3

 

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް  އަހަރުއެވެ. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަކީ ބޭންކުގެ ނަވ1982ަ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

 އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އެވެ.

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

ވަނަ އަހަރުން  2008ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޭންކުގެ ވަގުތީ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުވެސް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ. ޖޫން 

ރާއި ހަމައަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ވެސް ވަނަ އަހަ 2014ފެށިގެން މެއި 

ގައި ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ގެ މަގާމަށް މރ. ސޯޔަރ އައްޔަންކުރުމާއި ހަމައަށް ބޭންކް ހިންގުމާ  2019ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. ޖުލައި 

 ޢާއިޝަތުއެވެ. އަލްފާޟިލާހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވީ 

އިސް ދައުރެއް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އެވޯޑްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ޤާއިމުކުރުމުގައި 

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތުއަކީ ބޭންކުގެ ބޯޑު ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެކެވެ. އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

  އް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.ހިއްސާ އެ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތުގެ

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: ނެތް
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ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕާސަން އެވެ. އަދި ޖަނަވަރީ   2012ރިޔާ ސަޢީދަކީ ވައިއަލްފާޟިލާ ޖު

 އިން ފެށިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ އެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ. 2019

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް  ،އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ކަމައްވާ 

ރިޔާ ވައިުބޭންކް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ ފަދަ ކުންފުނިތަކުގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި  އަލްފާޟިލާ ޖ

މާއި، ދިރާގު ޕލކ ގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ. ވަނީ ސެންޗޫރިއަން ޕލކ ގެ މުސްތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާ

މީގެއިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ޕަބްލިކް 

 މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.  އެންޓަރޕްރައިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޮޑެތި އެތައް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކަށް މާލީ  2007ރިޔާ ސަޢީދަކީ ވައިއަލްފާޟިލާ ޖު

މޯލްޑިވްސް ގްލޯބަލް   ،ނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްދާއިރާއިން ލަފާދެއްވަމުން އަންނަ ބޭކަނބަލެކެވެ. މީގެތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމެންޓަލް މެ

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

 ފައިވެއެވެ.  ގެ މަގާމު އަދާކޮށް ލަފާދެއްވާރެއްމޯލްޑިވްސް ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓު ތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް އެޑްވައިޜަ

ރިޔާ ސަޢީދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޯދަމްބްރިއާ ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރސް އޮފް އާޓްސް ވިތް ޑިސްޓިންކްޝަން ވައިއަލްފާޟިލާ ޖު

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

 ކޮމަރސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.  

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

 ނަންގަވާފައިވެއެވެ.ވަނީ  އެއްމުޝާރަކާ( ފެސިލިޓީ
 

 ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ. 100ގެ  ރިޔާވައިޖުއަލްފާޟިލާ 

 

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް: 

 އިލެވެން ކޭ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ،   -
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ޑެޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑެޓް އެކްސްޕާރޓްއެވެ. އަލްފާޟިލް ޙަސަން އަކީ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ޙަސަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކި ފަންތީގެ މަގާމުތައްވަނީ هللا ޢަބްދު

ވަނީ ފަސްރިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކަމާއި އަދި އެސްޓިއޯ ޕލކ ގެ هللا ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޢަބްދު

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ގެ ޗެއަރމަން ގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.   ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް

 ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަނެވެ.މިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން އަކީ ބޭންކުގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް، ނޮ هللاއަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ބެޗްލާރސް އޮފް ސައިންސް )ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މެތެމެޓިކްސް އަދި ވަނީ އިންޑިއާ ގެ ބެންގަލޯ ޔުނިވަރސިޓީން هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ޓަރ ސައިންސް( ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.އުކޮމްޕި

 ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވެއެވެ. ލުއި އެކްސްޕްރެސް އަދި މައިކްރޯބީއެމްއެލްއިން ލުއި  ނަމުގައިގެ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

  އްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.ހިގެ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

  ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް:

 ބެސޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ޑިރެކްޓަރ -
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ސީޓީއެލް ސްޓްރެޓެޖީސް އެލްއެލްޕީ ގެ ޕާރޓްނަރ އަދި ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015ޝަރީފް ދަނީ ޙުސާމް هللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް 

ަކުގައި ސީނިއަރ ޓެކްސް އެޑްވައިޜަރެއްގެ މަގާމު އަދާކުރަމުންނެވެ. އަލްފާޟިލް ޙުސާމް އަކީ ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ އެކި މައްސަލަތަކުގައި  ކޯޓުތ

 ޓީމުގެ ބޭފުޅެކެވެ.  އަދި ދިވެހި ރައްޖޭގެ ޓްރައިބިއުނަލް ތަކުގައި ކްލައެންޓުން ތަމްސީލުކުރައްވާ

ގެ ނިޔަލަށް ރައީސް އޮފީހުގެ، ޕޮލިސީ އޮފީހުގެ އަންޑަރ  2019އިން ފެށިގެން ނޮވެންބަރު  2018 އަލްފާޟިލް ޙުސާމް ވަނީ ޑިސެންބަރު

އިންލޭންޑް  ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް މޯލްޑިވިސް 2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2011ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި 

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޕްރިންސިޕަލް އޮފިސަރގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައިއެވެ. 

އަލްފާޟިލް ޙުސާމް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކުއީންސްލޭންޑުން ގަވަރނަންސް އަދި ޕަބްލިކް ޕޮލިސީގެ ރޮނގުން މާސްޓާރސް 

 ކުރައްވާފައެވެ.ހާސިލުއިކޮނޮމިކްސް އިން  އޮނަރސް ޔުނިވަރސިޓީން  ބެޗްލާރސް އޮފްއަދި މެލޭޝިޔާގެ އިސްލާމިކް ޑިގްރީ 

  އަލްފާޟިލް ޙުސާމް ގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް:

 ޓޮޕްސައިޑް މޯލްޑިވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ިރެކްޓަރޑ -

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

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 

 ފިޔޯރީ. ގދ ،ކޮތަންގެ ،ޝަރާޙް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  .7

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙް އަކީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓްގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލާރ އެވެ.

މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާ ހޯދައްވާފައެވެ.    އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު 15އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް ވަނީ މާލީ ސިނާއަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި 

މީގެ  ،އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް ވަނީ އެރީނާބީޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ

ވެސް ވަނީ މަސައްކަތް  ލިވަރީ ލީޑްގެ ގޮތުގައިއިތުރުން މޫޑީސް އެނަލެޓިކަލް ނޮލެޖް ސާރވިސަސް ލަންކާ )ޕްރައިވެޓް( ލިމިޓެޑްގައި ޑެ

އެޗްޑީސީ ހައުސިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްގެ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ  –އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙް ވަނީ ޕުރުކްސާ   ކުރައްވާފައެވެ.

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް ވަނީ ހައުސިންގ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 

 މަގާމުވެސް އަދާ ކުރައްވާފައިއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަނެވެ.އަކީ ބޭންކުގެ ރިސްކް އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް 

އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޝަރާޙް ސިންގަޕޫރުގެ ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސިންގަޕޯރ އިން ވަނީ ބެޗްލާރސްއަލްފާޟިލް 

 އިން އޮނާރސް އަދި ތައިލޭންޑްގެ ތައްމަސަޓް ޔުނިވަރސިޓީ އިން މާރސްޓަރސް އޮފް ސައިންސް އިން ފައިނޭންސް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

 ގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ. އަލްފާޟިލް ޝަރާޙް

 

 ނެތް އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް:ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 
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 ތަރިވިދާގެ، ސ. ހިތަދޫ ،ސަޖްނީ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ .8

 

 ރިސާރޗް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީފެށިގެން  2020  އަކީ ސެޕްޓެންބަރު ސަޖްނީ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ

 އިކޮނޮމިސްޓެއްގެ ފަންޑް ގައި މަނިޓަރީ އިންޓަނޭޝަނަލް ވަނީ ސަޖްނީ އަލްފާޟިލާ. މިމަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކޮންސަލްޓަންޓެވެ

 .އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަދާކުރައްވާފައެވެ ވަނަ 2020 އިން މާރިޗު 2019 ފެބްރުއަރީ މަގާމު

 އަދި. ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ ތަޖުރިބާ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ 10 އިރާއިންދާ ފައިނޭންސް އަދި މޭކްރޯއިކޮނޮމިކްސް ސަޖްނީ އަލްފާޟިލާ

 2019 ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2017 މަގާމު ޑިވިޝަންގެ ރިސާރޗް އޮފް ހެޑް އެންޑް އިކޮނޮމިސްޓް އޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

އެ އޮތޯރިޓީގެ އެކި ފަންތީގެ މަގާމުތައް  ވެސް ފުރުއްވާފައިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އިކޮނޮމިކް ރީސާރޗް  ،އަހަރާ ހަމައަށް އަދާކުރައްވާ ވަނަ

ސެކްޝަންގެ ސީނިއަރ ރީސާރޗް އެނަލިސްޓްކަމާއި ޕަބްލިކް ޑެޓް ޔުނިޓްގެ ޑެޓް މެނޭޖަރ އަދި މާރކެޓިންގ އޮޕަރޭޝަންގެ ހެޑްގެ މަގާމު 

 ހިމެނެއެވެ. 

 ސިންގަޕޫރުގެއަދި   އިކޮނޮމިކްސް އެޕްލައިޑް އިން މާސްޓާރސް ޔުނިވަރސިޓީން މިޗިގަން އީސްޓާރން މެރިކާގެއެ ވަނީ ސަޖްނީ އަލްފާޟިލާ

 . ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ ފައިނޭންސް އެންޑް އިކޮނޮމިކްސް ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އިން ސްކޫލް ލަންޑަން

 ގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ. ސަޖްނީ އަލްފާޟިލާ

 

 ނެތް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް:
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 ޝަރުތުފުރިހަމަވާ އަދި ދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާހިއްސާންމު އާވަނަ އަހަރަށް  2023 - 2022

 -ފަރާތްތަކަކީ:

 ނެލުމް، ނ. ހޮޅުދޫ ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު .1

 

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

އައްޔަނުކުރައްވާ އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިޚާބުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ. ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން 

 ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިބްރާހީމް ގެންދަވަނީ ގިނަ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފައިނޭންސް  އަލްފާޟިލް

ސިނާއަތުގެ ތެރެއިން ޓްރޮޕިކަލް އައިލޭންޑް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ފިޝަރީސް، ހޮސްޕިޓަލިޓީ އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ، ޑިންގޓްރޭ

  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިމެނެއެވެ. މޯލްޑިވިސް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް ކޯ 

 އެތަކެއް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ގެންދަވަނީ މާހިރެކެވެ. އޭނާ އިރާގެދާ އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިބްރާހީމް އަކީ މާލީ އަލްފާޟިލް

ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް  ބޯޑުގައި

މިފްކޯ ބޯޓް ޔާރޑް ލިމިޓެޑް  އަދި  ،ސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް، މޯލްޑިވިސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްލިމިޓެޑް، ވިލިގިނލި އިންވެސްޓްމެންޓް، މޯލްޑިވި

އިބްރާހީމް ވަނީ ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް،  . އަލްފާޟިލްމޯލްޑިވިސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ހިމެނެއެވެ

ޓެޑް އަދި މޯލްޑިވްސް ހެލްްތް ސާރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމި

 މަގާމުވެސް އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. 

 )ކާރޑިފް އެޑިއުކޭޝަން ހަޔަރ އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް ގްލެމޯރގަން ސައުތް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުޙައްމަދު 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.

  ވެ.ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެ ހިއްސާ 960މުޙައްމަދު ގެ  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް:

  އެންޑް ޓްރޭޑިނގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓްރެވަލްސް މޯލްޑިވްިޑިރެކްޓަރ،  -

 ޓްރޮޕިކަލް އައިލޭންޑް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ޑިރެކްޓަރ -
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 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ. އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދަކީ ޔުނިވިޔާ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްގެ

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި  2018އިން  2015އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދަކީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  2013އިން  2012ސަފީރެވެ. އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދު ވަނީ 

ރެއްވުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ޗީފް ގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. މިމަގާމަށް އައްޔަން ކު

 އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭންކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް  2012ފެށިގެން  އިން 2008 ވަނީ އަލްފާޟިލް އަހްމަދު

 ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެސްޓީއޯ ޕލކ، މޯލްޑިވްސް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އަދި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ

ވަނީ ދިވެހި އެކުވެރި ކުންފުނި ޕލކ، ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ން އަލްފާޟިލް އަހްމަދުޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރު

ކޯރޕަރޭޝަން، އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

 ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.    

 މަދަކީ ބޯޑުގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަންއެވެ. އަލްފާޟިލް އަހް

ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހަލް އިން އިކޮނޮމިކްސް )ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ( ގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް  އަލްފާޟިލް އަހްމަދު

 ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. 

 .ނަންގަވާފައިވެއެވެ ލޯނެއް ޕަރޗޭސް ހޯމް ބީއެމްއެލްއިން ނަމުގައި ގެ މަދުހްއަ ލްއަލްފާޟި

 ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.  30 ގެ އަލްފާޟިލް އަހްމަދު

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު މަގާމުތައް:

 އެކްސްޓްރަނައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ،މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ -
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ހެލްތް އެންޑް ގްލޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ. މިމަގާމައި ހަވާލުވަޑައިގަތުމުގެ  އަކީ  ނަސީމްهللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް 

ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެކައުންޓްސް އެންޑް ކުރިން، އަލްފާޟިލް ނަސީމް ވަނީ 

 ފައިނޭންސް ގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަނުކުރައްވާ  އާއި ހަމައަށް 2013ނޮވެންބަރު  18އިން  2012ނޮވެންބަރު  8 އަލްފާޟިލް ނަސީމް ވަނީ

 މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.  ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 

 އަލްފާޟިލް ނަސީމް އަކީ ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަންއެވެ. 

)އޭސީސީއޭ( ގެ ޓެކްނީޝަން  ޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސްޑް ސަރއަލްފާޟިލް ނަސީމް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާރޓަ

 ފުރިހަމަކުރައްވާ ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނިޝަންސް )ސީއޭޓީ( ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.ލެވެލް 

 ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.  100 ގެނަސީމް އަލްފާޟިލް 

 ނެތް މަގާމުތައް:ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރައްވާ އިތުރު 
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