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 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

                                       

 ނޫސް ބަޔާން 
 

  
 މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު  މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް   ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު ގެ ޗީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 ޢައްޔަނުކުރެއްވުން. 
 

)ނަންަބރު:   ޤާނޫނު  ސެކިއުރިޓީޒްއާެބހޭ  މާލީ  ގެ  2006/2ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވާގޮތުގެމަތިން،    6(  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ޯބޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ  މަމިއޮތޯރިޓީގެ  ވަޒީރުންގެ  ޢައްޔަނުކުރައްވަނީ  މެމްަބރުން  މަތިން ގެ  މަޝްވަރާގެ  ޖިލީހުގެ 
ގެ މަޤާމަށް،  ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުޗީއިން ފެށިގެން މިއޮތޯރިޓީގެ    2021ޖަނަވަރީ    13ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މިގޮތުން،  

ހއ.ކެލާ،   މަނިކު  މޭވާގެ  ޙުސައިން  މުޙައްމަދު  އޮތޯރިޓީގެ  އަލްފާޟިލް  މިވަގުތު  ވުމާއެކު،  ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.  ވަނީ 
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު އެކުލެވިގެންވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

 ޯބޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން  ޒާހިރާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ .1

 އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު  .2

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ   |ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާދިޔާ  .3

  |އިޒޭޝަން ޯބޑުޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ޕްރައިވެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް  .4

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  |ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް  ޔަމް ވިސާމް އަލްފާޟިލާ މަރް .5

 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްޞީލުކުރައްވާ ފަރާތެއް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް  .6

 ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްޞީލުކުރައްވާ ފަރާތެއް އަލްފާޟިލް ރިފާޢަތު ޖަލީލް  .7
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Capital Market Development Authority 

Male’, Republic of Maldives 

 
 

Press Release 

 

Appointment of Mr. Mohamed Hussain Maniku as the Chief Executive Officer of 

Capital Market Development Authority 

We announce the appointment of Chief Executive Officer of the Capital Market Development 

Authority, Mr. Mohamed Hussain Maniku as per the Maldives Securities Act (Law No.2/2006) 

clause 6 (b). The details of current composition of the Board Members of CMDA are as follows.  

1. Ms. Aishath Zahira Chairperson of Board 

2. Mr. Mohamed Hussain Maniku Chief Executive Officer 

3. Ms. Aishath Nadhiya Senior Executive Director | Maldives Monetary Authority 

4. Mr. Ahmed Siraj Secretary General of Privatization and Corporatization 

Board | Ministry of Finance and Treasury 

5. Mariyam Visam Registrar of Companies | Ministry of Economic 

Development 

6. Uza. Fathimath Shafneez Private Sector Representative 

7. Mr. Rifaath Jaleel Private Sector Representative 

 

__________________________ 

14th January 2021 
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