
އެންދެރިމާގެ، މާލެ. މ
ޔުމްނާ މައުމޫން، މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލޗަރ އެންޑް 

ހެރިޓޭޖް

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

2018  1993-1994 

މިނިސްޓަރ
އިންގްލިޝް އަރަބިކް އެޕްލައިޑް - މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް 

ލިންގުއިސްޓިކްސް އެންޑް ޓްރާންސްލޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ސުކޫލް އޮފް އޮރިއެންޓަލް އެންޑް އެފްރިކަން ސްޓަޑީޒް، 

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަން

2018  1989-1993 

މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް - މެންބަރ -ކޯ
ސިޔާސީ މަޝްރަޙު އިސްލާޙު ކުރުމަށާއި، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށާ 

އަދި ޖުޑީޝަރީ އިސްލާޙު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލް 
ޤައްޔޫމް އުފެއްދެވި މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް

ރޒް ޑިގްރީ  އަރަބިކް އެންޑް )އޮރިއެންޓަލް ސްޓަޑީޒް - ބެޗަލަ
(ޕަރޝަން

މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް ވޮޑަމް ކޮލެޖު، އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ

2017-2018 

މެންބަރ

ޖޮއިންޓް ޕާޓީ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ

2017-2018 

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙު އިސްލާޙު ކުރުމަށް - ކޯ މެންބަރު 
މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފެއްދި ޖޮއިންޓް ޕާޓީ ކޯލިޝަން

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



2016 

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަދި އިންސާފު ގާއިމު -  ކޯ މެންބަރު
ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫން ފެށްޓެވި 

ޕޮލިޓިކަލް ރިފޯމް އެޖެންޑާ

2014-2016 

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

2011-2013 

ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް

(އެމް.ޕީ.ޕީ)ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

2011 

" ބުރުނި ކަމަނަ ރައިވަރު"ހުޅުވެލި މީޑިއާ އާ ގުޅިގެން 
ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް

2010-2011 

ރައީސް މައުމޫންގެ ލިޑާރޝިޕްގެ ދަށުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް 
އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

ތަރުޖަމާ ކުރުން 

2008-2010 

ޕޮލިސީ ކޯޑިނޭޓަރ

(ޕީ.އާރު.ޑީ)ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ 

2008 

މެންބަރ

 ރިޔާސީ  އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ޓީމ2008ްރައީސް މައުމޫންގެ 



2007-2008 

ޑީރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

2004-2007 

ޑެޕިއުޓީ ޑީރެކްޓަރ

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

2006 

ޕޭރަންޓް އެޑިއުކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕެކޭޖު ދިވެހި ބަހަށް 
ތަރުޖަމާކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓް

1999-2004 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

2001 - 2003 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އަދި ޔުނިސެފްގެ އާރލީ 
ޗައިލްޑްހުޑް ކެއާރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕޮރޮޖެކްޓް

1999-2003 

ކަލްޓަރަލް ހެރިޓޭޖް ސެކްޓަރ- ނޭސަނަލް ކޮންސަލްޓެންޓް 

1998-1999 

އެސިސްޓެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު



1800ދަފްތަރު ރސ 
މުޙައްމަދު ޠާރިގު، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އާޓްސް، 

ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ތަޖުރިބާ ް/ތަޢުލީމު ތަމްރީންތައ  

 ން ފެށިގެނ22ް ނޮވެމްބަރ 2018 1987 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ލަންޑަން ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ 

އެގްޒެމިނޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މާލެ.ކ

 އިން ފެށިގެނ2018ް 1985 

ސާކް ކަލްޗަރ ސެންޓަރގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަން ޖޫނިއަރ ސްކޫލު ސެޓިފިކެޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސާކް ކަލްޗަރ ސެންޓަރ މާލެ.ކ

ް ތަމްރީންތައ

2009-2013  18-17 ޑިސެންބަރު 2019 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން  ވަނަ ސަގާފަތާއި ބެހޭ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުނ11ްއިސެސްކޯސް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ޓޫނިސް، ޓުނީޝިއާ

2009  12-13 ޑިސެންބަރު 2019 

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ  ވަނަ އޭޝިއަން ކަލްޗަރަލް ކޯޕަރޭޝަން ފޯރަމ11ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ހޮންގް ކޮންގް

2009  17 - 16 އޮކްޓޫބަރު 2019 

ސާކް ކަލްޗަރ ސެންޓަރގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަން
ސާކު ކަލްޗަރ ސެންޓަރގެ ގަވަނިންގ ބޯޑުގެ އެގާރަ ވަނަ 

.ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން

ސާކް ކަލްޗަރ ސެންޓަރ ކޮލަމްބޯ- ސްރީލަންކާ 

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



2008   ޖޫނ2011ް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
ރޒް އެންޑް ޕާލިމަންޓަރީ ކޮންފަރެންސްގައި 5  ވަނަ ސާކު ސްޕީކަ

ބައިވެރިވުން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ދި އާޓްސް ނިއު ދިއްލީ- އިންޑިއާ 

2004-2007  7 އަދި 6 އޭޕްރިލް 2011 

އަތޮޅު މެންބަރުކަން.ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނ
ސާކު ކަލްޗަރ ސެންޓަރގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކޮލަމްބޯ- ސްރީލަންކާ 

2006 - 2005  2010 

މާލެ އީދު މިސްކިތް އާބާތުރަ ފިލުވައި ގިނަދުވަހަށް 
ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ފަރުވާދީ މުޅި މަސައްކަތް 

އިސްމީހެއްގެ ގޮތުން ކުރުން

އޭޝިއަން ޕާލިމަންޓްރީ އެސެމްބްލީ، ސަބް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުގައި 
ބައިވެރިވުން

ކެމްބޯޑިއާ

2004  5އޮކްޓޫބަރު  - 5 އޮގަސްޓް 1999 

ލަކްނޯގެ / އިންޑިއަން ނޭޝަނަލް ލެބޯޓަރީ، ފޯރ ކޮންޒަވޭޝަން
ކަމާބެހޭ މާހިރުންނާއެކު، ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތް އާބާތުރަ ފިލުވައި 

ގިނަދުވަހަށް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޑިއާގެ 
ކަމާބެހޭ މާހިރުންނާއެކު އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން

ސްރީލަންކާ، ކޮލަމްބޯގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ  
ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ބުކް ބައިންޑިންގ  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 

ބައިވެރިވުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް އާކައިވްސް އޮފް ކޮލަމްބޯ، 
ސްރީލަންކާ

2002  1998 

މުޝީރުގެ އެހީތެރިޔާ
ކެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނެންސް އޮފް މިއުޒިއަމް މެޓީރިއަލް 

ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުން

ދިވެހިބަހާއި ތާރީހަށް ޙިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު ލަކްނޯ- އިންޑިއާ 



2001  1997 

ލަކްނޯގެ / އިންޑިއަން ނޭޝަނަލް ލެބޯޓަރީ ފޯރ ކޮންޒަވޭޝަން
ކަމާބެހޭ މާހިރުންނާއެކު، ފެންފުށިގައި ހުރި ދުވަސްވީ މިސްކިތް 
އާބާތުރަ ފިލުވައި ގިނަދުވަހަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ 

ފަރުވާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ 
މާހިރުންނާއެކު އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން

ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ރެޕްރޮގްރަފީ ކޯސް

ފެންފުށި. އދ ކުއާލަލަމްޕޫރު- މެލޭޝިއާ 

2000  1995 

ގަމު ހަވިއްތަ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ގިރާތީ އެސަރަހައްދު .ލ
ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުން

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ އެޑުވާންސް ކޯސް 

ގަން.ލ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

1990  1993 

އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ ބޭސިކް ޖާނަލިޒަމް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު މާލެ.ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން، ކ

1998  1993 

ނޑު .އޮސްލޯ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރާއެކު ކ ކާށިދޫ ތާރަގަ
ސައިންޓިފިކު ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮނެ ދިރާސާ ކުރުމުގެ 

މަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން

 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން އާކިއޮލޮޖިކަލް ކޮނގްރެސްގައި 5
ބައިވެރިވުން

ކާޝީދޫ.ކ މާލެ.ކ



1998  1990 

ސީނިއަރ ރިސަރޗު އޮފިސަރ
ކޮންޒަރވޭޝަން އޮފް މިއުޒިއަމް އޮބްޖެކްޓުގައި ބައިވެރިވުން _ 
މައިކްރޯ ފިލްމިންގ ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުން_ 

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު މާލެ.ކ

1993  1987

ރިސަރޗު އޮފިސަރ ޅެންވެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަސްކޯށްދޭ ކޯސް

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

1988  1985

(ޓްރެއިނީ)ރިސަރޗު އޮފިސަރ  ދިވެސް އަކުރު ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު



ކާނިމާގެ، މާލެ. މ މުހައްމަދު އިކްރާމް، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

ވީޓީވީ- ޕްރޮގްރާމްސް  ( 2012ސެޕްޓެމްބަރ  - 2011ޖޫން )


2007 - 2008


 އިން ސެޕްޓެމްބަރ 2011ޖޫން  )ޓީވީ -ކްރިއޭޓިވް މެނޭޖަރ، ވީ
2012)

މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ ސްޓަޑީސް- މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް 

 އިން 2012ސެޕްޓެމްބަރ )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕްރޮގްރާމްސް 
(2017ޑިސެމްބަރ 

ކޭ.ޔޫ- ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ލިވަރޕޫލް 

 އިން މިއަދާހަމައަށ2014ްއޭޕްރީލް  1991-1992 

މެމްބަރ ،4- ސީ .ބީ.ބީ.އެމް

އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު ކޮމިޓީ މެމްބަރ ޕާކިސްތާން- އަރމީ ސްކޫލް އޮފް މިއުޒިކް 

2018 އިން ޖޫން 2014ޖެނުއަރީ   1990 

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރ އޯލެވެލް.އީ.ސީ.ޖީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް، މާލެ

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ) 2011އޭޕްރީލް  - 2006ފެބްރުއަރީ 
(ދި އާޓްސް 

(2008އޭޕްރީލް  - 2006ފެބްރުއަރީ )މިއުޒިކް އިންސްޓްރަކްޓަރ 
ޖެނުއަރީ  - 2008އޭޕްރީލް )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

2009)
އޭޕްރީލް  - 2009ޖެނުއަރީ )ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

2011)

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



2006ފެބްރުއަރީ  - 1995އޮކްޓޫބަރު  

މިއުޒިކް އިންސްޓްރަކްޓަރ

ވޮއިސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

1995އޮކްޓޫބަރު  - 1990އޭޕްރީލް  

އިންސްޓްރަކްޓަރ/ ބޭންޑް މެމްބަރ 

ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސާވިސް ބޭންޑް

 އިން މިއަދާހަމައަށ1993ް

އިންޖިނީއަރ/ ޕްރޮޑިއުސަރ / ފްރީލާންސް މިއުޒިކް ކޮމްޕޯޒަރ 

ފްރީލާންސް މިއުޒިކް ކޮމްޕޯޒަރ



ކެތްކުރި، ވިލިމާލެ.ވ ވަލީދާ ވަލީދު، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

2018ޑިސެންބަރ   1986 

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މާލެ އިންގްލިޝް ސްކޫލް

2018އޭޕްރީލް  

ވުމެންސް ލީގް ޕްރެޒިޑެންޓް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

2015ފެބްރުއަރީ  

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ކޯޑިނޭޓަރ

(އަތޮޅު. ކ)ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

2015ޖެނުއަރީ -2012މާޗު  

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޕްރޮމޯޝަން އޮފިސަރ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

2013ޖޫން  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސްޓާފް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އޮފީސް

1990-2004 

ކޮރިއޮގްރާފަރ/ މޫވީ އެކްޓްރެސް 

އެންޓަޓެއިންމަންޓް ބިޒްނަސް

1995-1996 

ހައުސްކީޕިންގް ސުޕަވައިޒަރ

ފުލް މޫން ބީޗް ރިޒޯޓް

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



ގުލްފާމުގެ، ނައިވާދޫ އަހުމަދު މުހްސިން، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

 އިން ފެށީގެނ2018ް 2013 

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ 1ޤާރީ ކޯސް ސެޓިފިކެޓު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ކީރިތި ޤުރުޢާނާބެހޭ މަރުކަޒު

 އިން ފެށިގެނ2017ް 2010 

އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރ ވަރކްޝޮޕް އޮން ޑިމޮކްރަސީ، އިލެކްޝަންސް ފޯ އެޑީޓަރސް

ވީ.ރާއްޖެ ޓީ މޯލްޑީވެސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިނގ ކޯޕަރޭޝަން

2015-2016  2009 

ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓް ޕްރެޒެންޓް ޓްރެއިނިންގ އޮން ނިއުސް ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ވީ.ރާއްޖެ ޓީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިނގ ކޯޕަރޭޝަން

2013-2014  2009 

ހެޑް އޮފް ނިއުސް ވަރކްޝޮޕް އޮން ދިވެހި ލެންގުއޭޖް

ވީ.ޓީ.ވީ.އެމް މޯލްޑީވެސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިނގ ކޯޕަރޭޝަން

2012-2013  2008 

ހެޑް އޮފް ނިއުސް އިލެކްޝަން ރިޕޯޓިންގ ކޯސް

ވީ.ރާއްޖެ ޓީ ސީ ވަރލްޑް ސަރވިސް ޓްރަސްޓް.ބީ.ބީ

2010-2012  2007 

މެންބަރ ބޭސިކް ޖަރނަލިޒަމް ކޯސް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ޖަޒިރާ ޑެއިލީ

2009-2012  2006 

އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރ އޮންލައިން ކޯސް ބޭސިކް ޖަރނަލިޒަމް ސްކިލްސް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިނގ ކޯޕަރޭޝަން 
(ސީ.ބީ.އެން.އެމް)

ސީ.ބީ.ބީ

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



2008-2009  2006 

އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރ ބޭސިކް ޖަރނަލިޒަމް އޮން ރިޕޯޓިންގ ސްކިލް

ޖަޒީރާ ޑެއިލީ ނިއުސް ސީ.ބީ.ބީ

2007-2008  2005 

ސަބް އެޑިޓަރ ބޭސިކް އޮންލައިން ޖަރނަލިޒަމް ކޯސް

ޖަޒީރާ ޑެއިލީ ނިއުސް ސީ.ބީ.ބީ

2006-2007  2005 

ސީނިއަރ ރިޕޯޓަރ ބޭސިކް ޖަރނަލިޒަމް ކޯސް

ޖަޒީރާ ޑެއިލީ ނިއުސް ސީ.ބީ.ބީ

2005-2006  2004 

ސީނިއަރ ރިޕޯޓަރ ބޭސިކް ޖަރނަލިޒަމް ކޯސް

އައްޑުވަސް ވީކްލީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އާޓްސް

2004-2005  2004 

ސީނިއަރ ރިޕޯޓަރ ސައުތު އޭޝިއަން ޖަރނަލިޒަމް ވަރކްޝޮޕް

މިއަދު ޑެއިލީ ގުޑް އަރބަން ގަވަރނޭންސް، ދިއްލީ، އިންޑީއާ

2002-2004  2003 

ރިޕޯޓަރ ސައުތް އޭޝިއަން ޖަރނަލިސްޓް ވަރކްޝޮޕް

މިއަދު ޑެއިލީ
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް، ނިއު ދިއްލީ، 

އިންޑީއާ

2002 

ޖެނެރަލް ސެޓިފިކެޓް އޮފް އެޑީއުކޭޝަން އޯޑިނަރީ ލެވެލް

'އެގްޒާމް ސެންޓަރ، މާލެ' މާލެ

2001 

ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން ސެޓިފިކޭޓް

އެގްޒާމް ސެންޓަރ، މާލެ' މާޅެ



ތިނަދޫ.ގީނާ، ގދ ޖަމީލު، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރهللا އަހުމަދު

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

 އިން ފެށީގެނ2020ް 2017-2016 

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ރޒް އިން އިސްލާމިކް ޝަރިއްޔާ މާސްޓަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ވިލާ ކޮލެޖް ، މާލެ

2018ޑިސެމްބަރ 11  2015-2012 

މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ދިވެހި ލޭންގްއޭޖް

ރޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ

2018 - 2012  1999 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަތީބުން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް)އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް

2007 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ރޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ

2006 - 2005 

މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ

އެފް އޭ އެމް

2004 - 1989 

(ޕާޓް ޓައިމް)ސްޕޯޓްސް ރިޕޯޓަރ 

(ޕާޓް ޓައިމް)އާފަތިސް ނޫސް 

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



1997 

ސީނިއަރ ސެކްރެޓްޓަރީ

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީސް

1990 

ސްކްރިޕްޓް ރައިޓަރ ޕްރޮޑިއުސަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު

1988 

1ފީލްޑް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ

1988

1ފީލްޑް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ



އަޙްމަދު އަލާ، ރިސަރޗު އެނަލިސްޓް

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

2011-2018  2009 

(ހިޒްޓަރީ އެންޑް ސިވިލައިޒޭޝަން މޮޑިއުލް)ލެކްޗަރަރ .އ (ޤްރުއާނިކް ސައިންސް)ޑިޕްލޮމާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ކުއްލިއްޔަތުލް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ

- 

ކޯޑިނޭޓަރ

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ

- 

ކޯޑިނޭޓަރ

ފެކަލްޓީ އޮފް ޤްރުއާނިކް ސައިންސް

- 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

ސެންޓަރ އޮފް ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

ި ، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



ހުޅަނގުއައްސޭރި، މަރަދޫ  މުޙައްމަދު ނާޖިޙު، ރިސަރޗް އެނަލިސްޓް

ާ ތަޖުރިބ ު ތަޢުލީމ
(ފެބްރުއަރީން ފެށގެން) 2019  2011-2013 

ރިސަރޗް އެނަލިސްޓް ބެޗެލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނަރސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ

 އިން ފެށިގެނ2017ް 2010-2011 

ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރަރ ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑީވްސް ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ

2016-2013  2008-2009 

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އެޑްވާންސްޑް ސެޓިފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ފެމިލީ ކޯޓު މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

 އިން ފެށިގެނ2013ް 2004 

(ކައިވެނިކޮށްދިނުން)ކޮންޓްރެކްޓް މައުޛޫން  އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރސް ކޯސް
ފެމިލީ ކޯޓު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

2013-2011  1998 

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ް ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ފޮރ އޮފީސް އެންވައިރަމަމެންޓ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

2011-2010  1997 

ލީގަލް އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަރ އީ އޯލެވެލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަން.ސީ.ޖީ
ސައުތު އެންޓަރޕްރައިޒަސް މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލް

2010-2009  1997 

އޮޕަރޭޝަނަލް މެނޭޖަރ ސެކަންޑަރީ ސުކޫލް ސެޓިފިކެޓް
އިމްނާ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލް

2007-2009 

ު ކުޑަކަތީބ
އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ އޮފީސް

2005-2004 

(އިންވެސްޓިގޭޓިން އޮފިސަރ)ލާންސް ކޯޕަރަލް 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

2004-2001 

ް ޕްރައިވެޓ
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސް

ި ރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަ
ު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތ



2000-1998 

3އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގުރޭޑް 
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމިއްލަ ގޮތުން ދިވެހި ތާރީޚާއި 2000
.ދިވެހި ބަހުގެ ދިރާސާކުރުން 

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މިއުނިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންތުރޮޕޮލޮޖިސްޓް * 
ފްރޭންކް ހައިޑަމަން އާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ޕްރޮފެސަރ ޑރ

ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސޯޝަލް އެންތުރޮޕޮލޮޖީގެ 
.ދާއިރާއިން ދިރާސާކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

.ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީގެ ބަސް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުކަން ކުރުން* 

ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި * 
ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު އެކި 

.މަސައްކަތްކުރުން

ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޓީވީ * 
އަދި ރޭޑިޔޯގެ ޒަރީއާއިން ހިންގާ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރި 

.މައުލޫމާތު ދިނުން

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ކޯރ * 
މޮޑިއުލްއެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ތާރީޚު ހިމެނުމަށް ކުރެވުނު 

.މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ކޯރ * 
މޮޑިއުލްއެއް ކަމަށްވާ ދިވެހި ތާރީޚު މާއްދާ ކިޔަވައިދިނުމުގައި 

.ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދިނުން



ޝަމްޢޫން ޖަލީލް ،  ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް ޑިރެކްޓަރ

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

2010- 2013  2006- 2008 

އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ  ސީއެޗްސީ 

2009  1998-2005 

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ 

ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  މާލެ

2008  1993-1997 

ޓެކްނީޝަން ކުޑަރިކިލި މަދަރުސާ  

ދިރާގު ކުޑަރިކިލި. ބ

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



ވައިކަރަދޫ. މިސުރުވާގެ، ހދ ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް މެނޭޖަރ/ އަޙްމަދު ހާޝިމް

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

 އިން ފެށިގެނ2018ް 1996 - 2010

ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް މެނޭޖަރ :މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެކިއެކި ތަމްރީނުތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އާއި ޓްރޭނިންގ ފޮ (5ލެވެލް )ފަރނިޗަރ ކާޕެންޓްރީ ކޯސް 
.ޕްރޮޑިއުސިންގ ވަރޖިން ކޮކޮނަޓް އޮއިލް ފަދަ ޕްރޮގަރާމްތައް

2012  މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނިކަލް އެޑިއުކޭޝަން އާއި

ޓައިމް ލެކްޗަރަރ-ޕާޓް
ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް ބިޒިނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރޭނިންގ 

ޕްރޮގްރާމްތައް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

2007

2011 - 2012  ް ފްލެކްސިޓީކް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމ

އެގްޒޭމިނަރ
ފްލެކްސިޓީކް އޯޝަން ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ، ސިޑްނީ، 

އޮސްޓްރޭލިއާ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

1999

 އިން ފެށިގެނ2011ް އިލެކްޓްރިކް ވައިރިންގ

ކައުންސިލަރ މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނިކަލް އެޑިއުކޭޝަން

ވައިކަރަދޫ އޮފީސް. ހދ

 އިން ފެށިގެނ2011ް

ނިއުޒް އެޑިޓަރ

އުތުރު ޑޮޓް ކޮމް

2011 

ސްކޫލް ބޯޑް ޗެއާމަން

އަތޮޅު މަދަރުސާ. ހދ

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



 އިން ފެށިގެނ2010ް

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޕީ ޤައުމީ މަޖިލިސް.ޑީ.އެމް

2009 - 2010 

ކައުންސިލަރ

ވައިކަރަދޫ އޮފީސް. ހދ

2003 - 2009 

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ

ބޮޑުފާރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ

1995 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ގުޑްވިލް ޕވޓ ލޓޑ



މުޙައްމަދު ނާޒިމް ، ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

2011  - 

ބައުންޓީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ކިޔުނު އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް 
ފެއްޓެވި

 ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުނ7ްގްރޭޑް 

ތިން ރީޓޭލް ފިހާރަ އަދި ހޯލްސޭލް އައުޓްލެޓްތައް މި ވިޔަފާރީގެ 
ދަށުން ހިންގެވި

ބައުންޓީ ސްޓައިލް ، ފައްޓަރު ، އަނަކޮނާ
އީޕީއެސް

2008 - 2010 

2ްގްރޭޑް   ސުޕަވައިޒަރ މަޤާމް އަދާކުރެއްވުނ

މުލިއާގެ

1996 - 2008 

ތަފާތު ކުންފުނިތަކުގެ ޓުއަރ ގައިޑްގެ މަޤާމް އަދާކުރެއްވި

ނައިފަރުގައި އެންވަން ސުވަނިއަރ އަދި މާލެ ޔޫރޯ ޗޮއިސް  . ޅ
ސުވަނިއަރ ފިހާރަތައް ހިންގުން 

އަޒްމަރް ނިކާ ހޮޓެލް ، އިޓާލިއަން ރިލަޔަންސް އަދި  
ސްކޯޕިއަން ޓްރެވެލް މޯލްޑިވިސް

1996 

ކްލީނަރގެ މަޤާމް އަދާކުރެއްވި އަދި ފަހުން މޮޓޯމޭން ޓޫގައި 
އިންޖީން ރޫމް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމްއަށް ޕްރޮމޯޓްވި

އެމްވީ ސީސީ އެން އައީ އޮސްޓްރިއަލް ޝިޕިންގް ބޯޓް

1991 - 1992 

ް ރޑްގެ މަޤާމް އަދާކުރެއްވުނ ކެބިން ސްޓުވަ

ޤަލްފް އީސްޓް ޝިޕްމެނޭޖްމަންޓް ލިމިޓަޑް

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



1989 

އޮއިލަރގެ މަޤާމް އަދާކުރެއްވި

އެމްވީ އަމެރްޖިޔޯތީ

1985 - 1986 

ް ރޑްގެ މަޤާމް އަދާކުރެއްވުނ ކެބިން ސްޓުވަ

އިރާނިއަން ބަހޯނަރ އެމްވީ /  އިރާން ޝިޕިންގް ލައިން  
. އިރާން ފައްލާޙް

ރޑްގެ މަޤާމް  ބޯޓްގެ ކެޕްޓަންގެ ދަށުން ޖެނަރަލް ސްޓުވޭ
އަދާކުރެއްވުން

އެމްވީ " ވޯލްޑް ވައިޑް ޓްރޭޑް އެންޑް ޝިޕިންގް އެސް އޭ 
"އެމަރް ކާންޓީ 

1982 - 1984 

ް ރޑްގެ މަޤާމް އަދާކުރެއްވުނ ކެބިން ސްޓުވަ

އާގިއޯ އަނަގިރޮއީ ، އެސް އޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝިޕިންގް 
ކޮމްޕެނީ

- 

ރޑް މަޤާމް އަދާކުރުން، ކެޕްޓަން ބޮއީ ، ކެޕްޓަން ސްޓުވޭ
އިންޖީން ރޫމްއަށް ޕްރޮމޯޓްވުމަށް ފަހު އޮއިލަރ މަޤާމް 

އަދާކުރެއްވި އަދި އެއަށް ފަހު އިންޖީން ރޫމްގައި މެއިންޓެނަންސް 
އޮފިސަރ ގެ މަޤާމް އަދާކުރެއްވި

އިންޓަނޭޝަނަލް ޝިޕިންގް ކުންފުނި



ހައުލަތު މާހިރާ، އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

2011 - 2014  2020 

ކައުންސިލަރ އިންގްލިޝް ކޯސް

ކެލާ ކައުންސިލު އިދާރާ. ހއ (މިހާރު ހައްދަވަމުން ދާ ޕްރޮގްރާމް)އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ  

2009  2019 

އިމާމާ އެގްޒެކެޓިވް ސެޓްފިކެޓް އިން ޕަބްލިކް ސްޕީކިންގް ޕްރޮގްރާމް

ކެލާ.އަންހެނުންގެ މިސްކިތް، ހއ ވިލާ ކޮލެޖް

1994 - 1998  2011 

ޕްރީސްކޫލު ޓީޗަރ ކައުންސިލަރ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް

ލިލީ ޕްރީސްކޫލު

2008 

1986 - 1992  1ޤާރީ ކޯސް، ސެޓްފިކެޓް 

(ދިވެހި އަދި އިސްލާމް)ޓީޗަރ 

މަދަރުސަތުލް ޝޭހް އިބްރާޙިމް 1996 

ހޫޑް އެޑިޔުކޭޝަން ސެޓްފިކެޓު-އާލީ ޗައިލްޑް

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



އިސްމައިލް ނާއިލް ނަޝީދު، ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ 

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

2019މެއި  - 2013  2015 

ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް/ ބޯޑު މެންބަރު ބޭސިކް އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖަރނަލިޒަމް ކޯސް

ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސްރީލަންކާ ކޮލެޖް އޮފް ޖަރނަލިޒަމް، / ތޮމްސަން ރޮއިޓަރސް 

ސްރީލަންކާ

2019އޭޕްރިލް  - 2017ފެބުރުއަރީ   2011 

އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރ/ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓް ސޯޝިއޯ އިކޮނޮމިކް މޮނިޓޮރިންގް

ރާއްޖެ ޓީވީ ސޮކްމޮން ޓްރެއިނިންގް ކޯސް

2016ޑިސެމްބަރު  - 2016ޖުލައި   2010 

އެކްޓިންގ ހެޑް އޮފް ނިއުސް އެންޑް ކަރަންޓް އެފެއާޒް އީ އޭލެވެލް.ސީ.ޖީ

ސަންގު ޓީވީ އެޑެކްސެލް އެންޑް އެޗްއެސްސީ

2016ޖުލައި  - 2015ނޮވެމްބަރު   2007 

ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖަރނަލިސްޓް އީ އޯލެވެލް.ސީ.ޖީ

ސަންގު ޓީވީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

2015ނޮވެމްބަރު  - 2014ސެޕްޓެމްބަރު   2007 

އެޑިޓަރ، އިންފޯޓެއިންމަންޓް އެޑިޝަން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް

ވަގުތު އޮންލައިން ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

2014ސެޕްޓެމަބަރު  - 2013ޖެނުއަރީ  

ޑެޕިއުޓީ އެޑިޓަރ

ވީކްލީ މެގަޒިން، ވީ މީޑިއާ

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



2013ޖެނުއަރީ  - 2011މެއި  

ރޭޑިއޯ ޖޮކީ، ޖަރނަލިސްޓް، ސީނިއަރ އެޑިޓަރ

FM 93.6ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ 

2009-2011 

ޓިއުޓަރ، އިންގްލިޝް ލޭންގުއޭޖް އެންޑް އިންގްލިޝް އޭޒް އަ 
ސެކަންޑް ލޭންގުއޭޖް

ކްލަސިކް ޓިއުޝަން ސެންޓަރ

2011 

ސޮކްމަން ސަރވޭގައި ބައިވެރިވުން

(ޑިސެމްބަރު- ސެޕްޓެމަބަރު ) 2011 

އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

2011ޖެނުއަރީ -2010އޮކްޓޫބަރ  

ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ/ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މޮޑަރން އާޓް

2009-2010 

މެމްބަރ އޮފް ޕިއަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕްރިޖެކްޓް

ޔުނިސެފް

2009 - 2011 

ޖަރނަލިސްޓް/ މޮޑަރޭޓާ

ވީ ޔޫތު އޮންލައިން ނިއުސް.އެމް



ޙުސައިން އަލި މަނިކު ، ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ތަޖުރިބާ ު ތަޢުލީމ

2001- 2017  1986 

ް އާޓްސް މުބާރާތްތަކުގެ ޖަޖްކަން ކުރެއްވުނ އީ އޯލެވެލް.ސީ.ޖީ

މަޖީދިއްޔާ ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ކެއަރ ސޮސައިޓީ  
މާލެ ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލް

2016  އިންޑިޔާ، ޗައިނާ، ޕާކިސްތާނުގައި ކުރު އަރޓް ކޯސްތަކެއް ހެދުން 

(ވިޝުއަލް އާރޓިސްޓު އެވޯޑު)ޤައުމީ އިނާމު 

2009 - 2012 

މިސްޓަރބިޝީ އޭޝިއަން ޗްޔުރަން އެނިކީ ފިއަސްޓަރ އާރޓް 
މުބާރާތުގައި ސްކްރީނިންގް ކޮމިޓީގައި ޖަޖްކަން ކުރުން

އީޑީސީ މޯލްޑިވްސް 

2011 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އާޓިސްޓްސް ކޭމްޕް ކޯޑިނޭޓްކޮށް އަދި 
ބައިވެރިވުން

އައްޑޫ ސިޓީ- ޔުނައިޓަޑް އާޓިސްޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  

2011 

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ފާހަގަކުރާ 
ދުވަހުގައި ސަލްޓަން ޕާކްގައި ބޭއްވުނު ޕެއިންޓިންގް 

އެކްޒިބްޝަން ކޯޑިނޭޓްކުރުން

އެޑްވޮކޭޓިންގް ރައިޓްސް އޮފް ޗިޔުރަން ޖަމިއްޔާ

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



2011 

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ފާހަގަކުރާ 
ދުވަހުގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި  ބޭއްވުނު އިވެންޓްގައި 

ބައިވެރިވުން

އެޑްވޮކޭޓިންގް ރައިޓްސް އޮފް ޗިޔުރަން ޖަމިއްޔާ

2011 

 17ސަލްޓަން ޕާކް ގައި އާރޓްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 
އާޓިސްޓުންނާ އެކީ ބޭއްވުނު އިވެންޓް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބައިވެރިވުން

2011 

"ފައިނަލް އިންޕްރަޝަންގައި ބައިވެރިވުން " 
ދާރުލް އާސާރު/ ނެޝަނަލް މިއުޒިއަމް  

"ފައިނަލް އިންޕްރަޝަންގައި ބައިވެރިވުން " 
ނެޝަނަލް އާޓްސް ގެލެރީ

2011 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އާޓިސްޓްސް 
  ދިވެހި 09ކޭމްޕު ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބައިވެރިވުން  ، މި ކޭމްޕްގައި 

 އިންޑިއާ އާޓިސްޓުން ބައިވެރިވ06ިއާޓިސްޓުން އަދި 

އައްޑޫ ސިޓީ 
ޔޫ އޭ އެމް

2010 

ވިލިމާލޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބޭއްވުނު ހަތަރު ހަފްތާގެ އާރޓް 
އެންޑް ކްރާފްޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުން

އޭ އާރްސީ

2010 

ނެޝަނަލް އާރޓްސް އެންޑް ކްރާފްޓް ގެ އާ ކްރައިޓީރިއާ 
ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި  އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުން

އެޑިޔުކޭޝަން ދަތުރުފުޅެއްގައި  އާރޓްސް އެންޑް ކްރާފްޓު އާ 
އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން، . ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ރ

ސީ.އެމް،އެން،ސީ



2010 

ނެޝަނަލް ވިޜުއަލް އާރޓް އިންފްރާސްރަކްޗަރ ވިޝަންސް އޮފް 
ޔޫއޭ އެމް ކޮމްޕައިލްކުރުން

ޔޫ އޭ އެމް

2010 

ދިވެހިރާއްޖެއިން އާޓިސުން ހޮވުމުގައި އެމަސައްކަތް  
އޯގަނައިޒްކޮށް ކޯޑިނޭޓް ކުރުން

ހޭ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުން
އާރަށް ، ދިވެހިރާއްޖެ

2010 

ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އާޓިސްޓުންނާއެކު 
ބޭއްވުނު އިވެންޓެއް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބައިވެރިވުން

ނޑު ސަރަހައްދު ، މާލެ ރާޅުގަ

2009 

ނޑު ސަރަހައްދުގައި ދިނުން/ ދުނިޔޭގެ އޯޝަންސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޕެއިންޓިންގް ކޭމްޕުގައި އާއްމުންނަށް ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް  ގޮންޖެހުންތަކައި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި މަޢުލޫމާތް ރާޅުގަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 

2006 

ޔޫތު އާރޓިސްޓް އެވޯޑު

1991 

ބުކް އިލަސްޓްރޭޝަން އެންޑް އޯގަނައިޒިންގ ވާރކްޝޮޕެއްގައި  
ބައިވެރިވުން

އޭޝިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ފޯރ ޔުނެސްކޯ، ފާކިސްތާން

1986 - 1991 

އިލަސްޓްރޭޓަރ އާޓިސްޓު
ގަވަރމަންޓް ބުކް ޕަބްލިޝިންގް ޔުނިޓް

1987 

ް ބުކް އިލާސްޓްރޭޝަން ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުނ
އޭޝިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ފޯރ ޔުނެސްކޯ



ަރهللا  މުނާޒް އަބްދު ް ޑިރެކްޓ ަރ އެގްޒެކެޓިވ ، ސީނިއ

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

2008-2016  2007 

ޕޮލިސް ކޯރޕްރަލް މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް - އީ އޯލެވެލް .ސީ.ޖީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނައިފަރު. ޅ

2000 

ފްރީލާންސް މިޔުޒިކް ކޮމްޕޯސަރ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ/ އަޙްމަދު ރިޝްވާން 

ާ ތަޖުރިބ ތަޢުލީމު

2014 - 2016  1994 

ކައުންސިލަރ އޯ ލެވެލް

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ/ މާލެ ސިޓީ  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ/ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 

2011 - 2013 

މެނޭޖަރ

ޝޮޕް އެންޑް ސޭވް

2009 - 2011 

މެނޭޖަރ

ސިލްވަރ ޕޯޓްރެއިޓް

2006 - 2009 

ކީބޯޑު އަދި ވޯކަލިސްޓް

މެޒޯ ބޭންޑް

1998 - 2005 

ވޯކަލިސްޓް

ނެއިބަރސް ބޭންޑް

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



(303) 4 ސިނަމާލެ  އަހުމަދު އަޒްމީލު، އެގްޒެކެޓިވް  ޑިރެކްޓަރ

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު

2001 - 2004  1999 

އެސިސްޓަންޓް  ޕްރިންޓަރ އީ އޯލެވެލް.ސީ.ޖީ
އެޑިޔުކޭޞަން  ފޮތްޗާޕްހާނާ އެސް  ސްކޫލް.އީ.އެމް

2005 - 2008  2006 

ޕްރިންޓަރ  އެންޑް  ގްރެފިކްސް  ޑިޒައިނަރ ގްރެފިކްސް ސްޕެޝަލިސްޓް
މުހްޔިއްދީން  ސްކޫލް އެސް.ބީ.އައި

2010 - 2017 

ކޯޑިނޭޓަރ  ،  ޔޫތް  ކައުންސިލް  މެމްބަރ  އަދި  
ގްރެފިކްސް  ޑިޒައިނަރ

ޖުމްހުރީ  ޕާޓީ

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު



ފުވައްމުލައް.ލީނާ، ޏ އޭ.ޢަލީ ފަސީލް، މިނިސްޓަރ ޕީ

ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމު
2018 ސެޕްޓެމްބަރު 6 - 2018 އޭޕްރިލް 5  2012-2014 

ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރ ރޒް ޑިގްރީ އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އޮނަ

އެމް ބިޒްނަސް ސުކޫލު.އޭ.އެމް އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޔުނިވަރސިޓީ، މެލޭޝިއާ

2018 އޭޕްރިލް 5 - 2017 އޭޕްރިލް 4  2010-2011 

އެމްޕްލޮއިމެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ފައުންޑޭޝަން އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓު
ނޭޝަނަލް ޑްރަގު އެޖެންސީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޔުނިވަރސިޓީ، މެލޭޝިއާ

2016 ޑިސެމްބަރު 31 - 2016 މެއި 2  2003-2006 

1ޕޮލިސީ އޮފިސަރ - އެންހޭންސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ފުރޭމްވަރކު  އޯލެވެލް.އީ.ސީ.ޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޏ އަތޮޅު އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ

2016 އޭޕްރިލް 30 - 2015 ނޮވެމްބަރު 1  2007-2009 

ސޭލްސް އެކްޒެކެޓިވް އޭ ލެވެލް

ޕާލް ޓްރެވަލްސް ޏ އަތޮޅު އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ

2015 އޮކްޓޫބަރު 25 - 2014 ސެޕްޓެމްބަރ 1 

މާކެޓިންގ އެންޑް ސޭލްސް މެނޭޖަރ
ނާލިސް ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރ

ި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގައ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތު
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