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 ރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުންޑި

 

ލޫމާތު ތިރީގައި އުގެ މަތުނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާވ2021ަ - 2022  

 އެވަނީއެވެ.
 

  ކ. މާލެތަރިވިދާގެ، ، ސަޖްނީ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ .1

 ސާރޗްރި ޑްއެން ޕޮލިސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީފެށިގެން  2020ސެޕްޓެމްބަރ  އަކީ ސަޖްނީ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ

 އިން 2019 ފެބްރުއަރީ މަގާމު ގެއިކޮނޮމިސްޓެއް އިގަފަންޑް  ޓަރީނިމަ އިންޓަނޭޝަނަލް ވަނީ ސަޖްނީ އަލްފާޟިލާ .ވެކޮންސަލްޓަންޓެ

 .އަދާކުރައްވާފައެވެގެ ނިޔަލަށް އަހަރު ވަނަ 2020 މާރިޗު

 އަދި. އެވެއިވެހޯއްދަވާފަ ތަޖުރިބާ ށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެއަހަރަ 10 ދާއިރާއިން ފައިނޭންސް އަދި އިކޮނޮމިކްސްކްރޯމެ ސަޖްނީ އަލްފާޟިލާ

 2019 ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2017 މަގާމު ޑިވިޝަންގެ ސާރޗްރި އޮފް ހެޑް އެންޑް އިކޮނޮމިސްޓް އޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ ސްމޯލްޑިވް

 ފެންވަރުގެ ޑިޕްލޮމާ ގައި ޔުނިވަރސިޓީ ނެޝަނަލް މޯލްޑިވްސް  ވަނީ ސަޖްނީ އަލްފާޟިލާފައިވެއެވެ. އަދި އަދާކުރައްވާހަމައަށް  އަހަރާ ވަނަ

 .ކިޔަވާދެއްވާފައެވެ މާއްދާތައް ގެ ސްސްޓެޓިސްޓިކް އަދި މެތެމެޓިކްސް ،އިކޮނޮމިކްސްކްރޯމެ

 ،ހާސިލްކުރައްވާ އިކޮނޮމިކްސް އެޕްލައިޑް އިން މާސްޓާރސް އިން ޔުނިވަރސިޓީ ންޝިގަމި އީސްޓާރން އެމެރިކާގެ ވަނީ ސަޖްނީ އަލްފާޟިލާ

 ފައިނޭންސް އެންޑް ސްއިކޮނޮމިކް ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އިކޮނޮމިކްސް އިން އޮފް ސްކޫލް ލަންޑަން ސިންގަޕޫރުގެއަދި 

 . ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ

 .ނޯވެއެވެ ބީއެމްއެލްގައި އެއް ހިއްސާ ސަޖްނީގެ އަލްފާޟިލާ
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ލޫމާތު ތިރީގައި އުމަފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލައްވާފައިވާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހިއްސާންމު އާވަނަ އަހަރަށް  2022 - 2021

 އެވަނީއެވެ.

 ހއ. ފިއްލަދޫ  ، ނަސީމް، ކަރަންކާ ވިލާهللا އަލްފާޟިލް އަބްދު .1

 ހެލްތް އެންޑް ގްލޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ.  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެނ2012ް   މާރިޗު އަކީ ނަސީމްهللا އަލްފާޟިލް އަބްދު

 އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ބޭންކް ހަމައަށްއާ 2013ނޮވެމްބަރ  18އިން ފެށިގެން  2012ނޮވެމްބަރ  8 ވަނީ އަލްފާޟިލް ނަސީމް

 ވަނީ ނަސީމް އަލްފާޟިލްމަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. ތަމްސީލްކުރައްވާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ސަރުކާރު ގައިބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ

 2001 އޮގަސްޓް މަގާމު ގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ،މެނޭޖަރ އެސިސްޓެންޓް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް އެންޓަޕްރައިސަސް ރެއިންބޯ

 .އަދާކުރައްވާފައެވެ ނިޔަލަށް ގެ 2013 އޮކްޓޯބަރ ފެށިގެން

ޓެކްނީޝަން ޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް )އޭސީސީއޭ( ގެ ރގެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗަރޓަޑް ސަރޭސިވިލާތުވަނީ އިނގި އަލްފާޟިލް ނަސީމް

 ފައިވެއެވެ.ހާސިލުކުރައްވާޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނިޝަންސް )ސީ.އޭ.ޓީ( ރސަ ފުރިހަމަކުރައްވާ ލެވެލް އޭ

 އޮވެއެވެ. އެލް ގައި ބީއެމްހިއްސާ  100ގެ އަލްފާޟިލް ނަސީމް

 މާލެކ. ،  341-94ރސ ޢަޒްލީމާ އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރ  އަލްފާޟިލާ .2

ގެ ކޮންސަލްޓަންޓެކެވެ. މިމަގާމަށް  )އެން.ޑީ.އައި( ނެޝަނަލް ޑިމޮކްރެޓިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ދަކީޢަޒްލީމާ އަޙްމައަލްފާޟިލާ 

ގެ ވަނަ އަހަރު 2015ފެބްރުއަރީ  ފެށިގެން ވަނަ އަހަރުން 2013ވަނީ އޮކްޓޯބަރ ޢަޒްލީމާ އަލްފާޟިލާ އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އިންވެސްޓަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކެޕިޓަލް މާކެޓް  ނިޔަލަށް

 އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

މަގާމުތަކެއް ގިނަ ސީނިއަރ  ގުޅިވަޑައިގެންއާ  ންޓް އޮތޯރިޓީކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަ ވަނަ އަހަރު 2006ޢަޒްލީމާ އަލްފާޟިލާ 

ލީގަލް  ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމާއި ޓްމަންޓްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕް ގޮތުންއެވެ. މިއިވެފުރުއްވާފަ

 ޖެނަރަލް ގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.   އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ

)އިކޮނޮމިކް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އޮސްޓްރޭލިއަން ނެޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ޢަޒްލީމާ އަލްފާޟިލާ 

އާރޓްސް ވިތް އޮނާރސް އިން ބިޒްނަސް ކޮލެޖުން ބެޗްލަރ އޮފް  އައިގެ އައިއެންޓީއާހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މެލޭޝިޕޮލިސީ( 

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ވަނީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

 ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ. 53ގެ ޢަޒްލީމާ އަލްފާޟިލާ 
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