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ނޫސް ބަޔާން
ބީއެމްއެލް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން ހޮވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  27މެއި  2015ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޙިއްޞާދާރުންގެ 32
ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައު ތިން ޑިރެކްޓަރުން ހޮވައިފިއެވެ .މިހާރު ބޭންކުގެ
ބޯޑުގައި  11މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ.
މީގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ބީއެމްއެލް ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ އަދި އައްޔަނުކުރެވުނު  8ބޭފުޅުންނަކީ:
.1

އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފު* ،ހ .ޔެލޯރޯޒް

.2

މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ޖޯން ހީލީ ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

.3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،މ.އިފާއު

.4

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ހާރިޡް ،ގ.އެކްރާ

.5

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު ،މއ.ދިލާސާގެ

.6

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދު ދީދީ ،މއ .އަޅިވިލާ

.7

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު ،ތުޑީގެ ،ފ .ނިލަންދޫ

.8

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރްޝާ* ،މ .ނަރުގިސްމާގެއާގެ

އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހޮވުނު  3ބޭފުޅުންނަކީ:
 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ،މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ
 .2އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫެ
 .3އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު* (ޗަމްޕާ ބްރަދާސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ތަމްސީލު ކުރައްވާ ފަރާތް) ،މ.އެގްޒީޓަރ
*އައު ޑިރެކްޓަރުން

ބީއެމްއެލް ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން އައްޔަނު ކުރާނީ އަލަށް ހޮވުނު ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
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ނޯޓް :ބޯޑުގައި ކުރިން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އާންމު ހިއްސާ ދާރުންގެ ފަރާތުން ހޮވިވަޑައިން ހުންނެވި
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މުޚްތަބާ މިފަހަރު ބޯޑު މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ނުލައްވައެވެ.
ބޯޑަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު އެޓޭޗްކުރެވިފައި.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ތިރީގައިވާ ފަރާތާ ގުޅުއްވާ:
އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ފޯން3015316 :
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އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފް ،ހ .ޔެލޯރޯޒް ،މާލެ
އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފަކީ ޖޫން  2012އިން ފެށިގެން އެޑަމް ސްމިތް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ
އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޮންސަލްޓެންޓެވެ .އަދި ޖެނުއަރީ  2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަނީ
އެފް.ޖޭ.އެސް

ޕްރައިވެޓް

ކޮންސަލްޓިންގ

ލިމިޓެޑްގެ

ފައުންޑަރ

އަދި

އެކްޒެކެޓިވް

ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވަމުންނެވެ .އޭނާ ބޭންކުގެ ބޯޑު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި
 2010 - 2009ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލާ
ފަރީހާ އަކީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު މެމްބަރެއް
ވެސްމެއެވެ.
ލްފާޟިލާ ފަރީހާއަކީ ތަފާތު

އެކި

ދާއިރާތަކުން ތަޖުރިބާ

ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މީގެތެރޭގައި

އޮޑިޓް،

އެކައުންޓެންސީ ،ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ގަވަރނެންސްގެ ދާއިރާއިން ވަނީ ހާއްސަ ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ
ހޯއްދަވާފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ފައިނޭންޝަލް މޮޑެލިންގގެ ގިނަގުނަ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި
ބޭންކިންގ ،ކުދި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ،އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި އެކި އިޖްތިމާއީ އަދި
އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތަކާއި ފަތުރުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ.
އޭނާ އަކީ ސީ.ޕީ.އޭ (ޔޫކޭ) ،އޭ.ސީ.ސީ.އޭ (ޔޫކޭ) އަދި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރސް އާއި
ސަރޓިފައިޑް

ފްރޯޑް

ސްޓޭންޑަރޑްސް އާއި

އެގްޒެމިނަރސްގެ

މެމްބަރެކެވެ.

އަލްފާޟިލާ

ފަރީހާ

ވަނީ

އޮޑިޓިންގ

އިންޓަނޭޝަނަލް

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ފޯރ ޕްރޮފެޝަނަލް ޕްރެކްޓިސް އޮފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓިންގ

އާއި އައި.ޕީ.އެސް.އޭ.އެސް އަދި އައި.އެފް.އާރް.އެސް އިން ފުރިހަމަ އިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހޯދަވާފައެވެ .ނިއުޒިލޭންޑްގެ
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވައިކަޓޯ ،ކްރައިސްޓްޗާރޗް އިން މާސްޓަރސް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓަޑީސް (ފަސްޓް ކްލާސް) އޭނާ
ހާސިލުކުރައްވާފައިފައެވެ.
_________________________________________

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރްޝާ ،މ .ނަރުގިސްމާގެއާގެ ،މާލެ
އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރްޝާއަކީ މޯލްޑިވްސް ބޯޓް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބިޒްނަސް
ޑިރެކްޓަރެވެ .އަލްފާޟިލާ އަރްޝާ ވަނީ ޖޫން  2011އިން އޮގަސްޓް  2014ގެ ނިޔަލަށް މި
ބޭންކުގެ ހެޑް އޮފް ރިސްކް އެންޑް ރީ-އިންޖިނިއަރިންގގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.
އަދި މެއި  2007އިން ފެށިގެން ޖޫން  2010ގެ ނިޔަލަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވެސްޕެކް
ބޭންކިންގ ކޯޕަރޭޝަންގައި ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ
އިތުރުން މި ބޭންކުގެ ކްރެޑިޓް ޑިޕާރޓްމެންޓްގައި ނޮވެމްބަރު  2003އިން މާރިޗު  2007ގެ
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ނިޔަލަށް ވަނީ މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރްޝާ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކުއީންސްލޭންޑް އިން މާސްޓަރސް އޮފް
އިންޓަނޭޝަނަލް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ހާސިލުކުރައްވާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޗާލްސް ސްޓްއާރޓް
ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބެޗްލާރސް އޮފް ބިޒްނަސް (ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް) ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.
_________________________________________

ޗަންޕާ ބްރަދަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަޢީދު ،އެގްޒީޓަރ،
އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަޢީދަކީ ޖޫން  2014އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް
ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއަރޕަރސަންއެވެ .އަދި އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރެވެ.
 2003ވަނަ އަހަރު ބޭންކާއި ގުޅިވަޑައިގެން ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި  10އަހަރު ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ
ޑރެކްޓަރ

ހޯދަވާފައިވެއެވެ.
އިންވެސްޓްމެންޓް

ބޭންކުގައި
ބޭންކިންގ

މަސައްކަތްކުރެއްވިއިރު
މަގާމާއި

ކޯޕަރޭޓް

ބޭންކުގެ

އެސޯސިއޭޓް

ބޭންކިންގ

ޑިރެކްޓަރުގެ

މަގާމުއަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓްމިންސްޓަރ އިން މާސްޓަރސް އޮފް އާރޓްސް އިން ކޮމިއުނިކޭޝަން އޭނާ
ވަނީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
_________________________
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