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         สาธารณรัฐมัลดีฟสB 

(Republic of Maldives) 
 

 
 

เมืองหลวง มาเล 

 

ท่ีต้ัง ต้ังอยู-ในภูมิภาคเอเชียใต5 เป7นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย บริเวณเส5นละติจูดท่ี 3 องศา 15 ลิปดาเหนือ  

เส5นลองจิจูดท่ี 73 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 298 ตร.กม. 

 

อาณาเขต อยู-ทางตะวันตกเฉียงใต5ของอินเดีย และทางตะวันตกของศรีลังกา มีพ้ืนท่ีชายฝTUงยาว 644 กม. 
 

ภูมิประเทศ ประกอบด5วย หมู-เกาะปะการัง 26 กลุ-ม รวม 1,190 เกาะ มีประชากรอาศัยอยู-ประมาณ  

200 เกาะ และได5รับการพัฒนาเป7นท่ีพักสำหรับนักท-องเท่ียวประมาณ 80 เกาะ 
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ภูมิอากาศ ภาพอากาศร5อนชื้น ช-วง พ.ย.-มี.ค. และมีฝนชุกช-วง มิ.ย.-ส.ค. อุณหภูมิเฉลี่ย 27-30 

องศาเซลเซียสตลอดท้ังป_ 

 

ประชากร 562,309 คน (ต.ค.2565) ประกอบด5วย เช้ือชาติสิงหล ดราวิเดียน อาหรับ และแอฟริกา 

อัตราส-วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป_) 19.60% วัยรุ-นถึงวัยกลางคน (15-64 ป_) 76.81% 

วัยชรา (65 ป_ข้ึนไป) 3.59% อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวมประมาณ 79.89 ป_ ชาย 81.6 ป_ หญิง 78.5 ป_ 

อัตราการเกิด 5.3 คนต-อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 4 คนต-อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของ

ประชากร 0.1% 

 

ศาสนา อิสลาม (ซุนนี) 98.6 พุทธ 0.6% คริสตk 0.5% และฮินดู 0.3% 

 

ภาษา มัลดิเวียนดิเวฮี (Dhivehi) เป7นภาษาราชการ แต-เจ5าหน5าท่ีภาครัฐส-วนใหญ-นิยมใช5ภาษาอังกฤษ

ในการส่ือสาร 

 

การศึกษา อัตราการรู5หนังสือมากกว-า 99% (ป_ 2565) เด็กอายุ 15 ป_ข้ึนไปสามารถอ-านออกเขียนได5 

งบประมาณด5านการศึกษา 11.91% ของผลิตภัณฑkมวลรวมในประเทศ (GDP) (ป_ 2564) 

 

การก/อต้ังประเทศ  มัลดีฟสk เคยปกครองโดยสุลต-านมานาน และเดิมอยู-ภายใต5การปกครองของ

เนเธอรkแลนดk และสหราชอาณาจักร ได5รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร และจัดต้ังเป7นสาธารณรัฐเม่ือ 26 

ก.ค.2511 มีนายโมมูน อับดุล เกยูม ดำรงตำแหน-งประธานาธิบดี 6 สมัย ด5วยระบบพรรคเดียวเป7นเวลา 30 ป_ 

และให5คำม่ันปฏิรูปประชาธิปไตย รวมท้ังระบบการเมืองแบบมีผู5แทน และส-งเสริมเสรีภาพทางการเมือง โดย 

มีการจัดต้ังพรรคการเมืองหลายพรรคเม่ือป_ 2548 และเม่ือป_ 2551 รวมท้ังจัดต้ังสภาร-างรัฐธรรมนูญ เพ่ือ

จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม- พร5อมจัดการเลือกต้ังประธานาธิบดีเป7นคร้ังแรกเม่ือ ต.ค.2551 โดยมีผู5สมัครจาก

หลายพรรคการเมือง 

 

วันชาติ 26 ก.ค. (ได5รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเม่ือป_ 2508) 

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ใช5กฎหมายอิสลามเป7นพ้ืนฐาน ผสมกับระบบ

กฎหมายจารีตประเพณี มีประธานาธิบดีเป7นประมุขและหัวหน5ารัฐบาล 

  ฝ{ายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง อยู-ในตำแหน-งคราวละ 5 ป_ ไม-เกิน 

2 วาระ และเป7นผู5แต-งต้ัง ครม. (การเลือกต้ังคร้ังล-าสุดจัดเม่ือ 23 ส.ค.2561) 
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  ฝ{ายนิติบัญญัติ : รัฐสภามัลดีฟสkมีสมาชิกจำนวน 85 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง ดำรง

ตำแหน-งคราวละ 5 ป_ เป7นระบบสภาเดียว (การเลือกต้ังคร้ังล-าสุดจัดเม่ือ 22 มี.ค.2557) 

  ฝ{ายตุลาการ : ประธานศาลสูงสุดมาจากการแต-งต้ังของประธานาธิบดี 

  พรรคการเมืองท่ีสำคัญ  ได5แก- พรรค Adhaalath Party-A พรรค Dhivehi Quamee Party 

(DQ) พรรค Dhivehi Rayyithunge Party (DRP) พรรค Gaumiilthihaad (GI) พรรค Islamic Democratic 

Party (IDP) พรรค Maldivian Democratic Party (MDP) พรรค Maldives National Congress (MNC) พรรค 

Maldives Social Democratic Party (MSDP) พรรค People’s Alliance (PA) พรรค People’s Party (PP) 

พรรค Poverty Alleviation Party (PAP) พรรค Republican (Jumhooree) Party (JP) และ Social Liberal 

Party (SLP) 

 

เศรษฐกิจ มัลดีฟสkสามารถพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นสู-ระดับประเทศที่มีรายได5ปานกลางได5อย-างรวดเร็ว 

โดยการท-องเที่ยวถือเป7นรายได5หลักของมัลดีฟสk รัฐบาลส-งเสริมการลงทุนสร5างรีสอรkตจำนวนมาก เพื่อ

รองรับการท-องเท่ียว รองลงมาคือ การประมง โดยมัลดีฟสkเป7นประเทศผู5ส-งออกปลาทูน-าท่ีสำคัญ สำหรับภาค

การเกษตรและภาคการผลิตมีบทบาทน5อย เน่ืองจากข5อจำกัดด5านพ้ืนท่ีเพาะปลูก และการขาดแคลนแรงงาน

ในประเทศ รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญไปยังส-วนท5องถิ่น โดยมีเป�าหมายกระจายรายได5และ

ยกระดับมาตรฐานการครองชีพให5กับประชาชน รัฐบาลจึงมุ-งเน5นการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร5าง

พ้ืนฐานในท5องถ่ินต-าง ๆ โดยมีแผนให5เอกชนเข5ามาบริหารในบางกิจการ รวมท้ังสนับสนุนให5ต-างประเทศเข5ามา

ลงทุนด5วยมาตรการจูงใจหลายรูปแบบ เช-น อนุญาตให5ชาวต-างชาติที่เข5ามาลงทุนในประเทศตั้งแต- 1,000 

ล5านดอลลารkสหรัฐข้ึนไปสามารถเป7นเจ5าของท่ีดินได5     

 ป_งบประมาณ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 

 

 สกุลเงิน ตัวย/อสกุลเงิน : รูฟ�ยา (Rufiyaa/MVR) 

    อัตราแลกเปล่ียนต/อดอลลารBสหรัฐ :  1 ดอลลารkสหรัฐ : 15.47 รูฟ�ยา 

 อัตราแลกเปล่ียนต/อบาท :  1 บาท : 0.41 รูฟ�ยา (ต.ค.2565) 

  

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปf 2565) 

ผลิตภัณฑkมวลรวมในประเทศ (GDP) : 6,600 ล5านดอลลารkสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 6.8% 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 1,390 ล5านดอลลารkสหรัฐ 

รายได5เฉล่ียต-อหัวต-อป_ : 8,300 ดอลลารkสหรัฐ 

แรงงาน : 244,653 คน  

อัตราการว-างงาน : 6% 

อัตราเงินเฟ�อ : 5.5%   
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ดุลการค5าระหว-างประเทศ : ขาดดุล 284 ล5านดอลลารkสหรัฐ  

มูลค-าการส-งออก : 23.48 ล5านดอลลารkสหรัฐ (มิ.ย.2565) 

สินค5าส-งออกสำคัญ : ปลาทูน-า 

คู-ค5าสำคัญ : ไทย ศรีลังกา บังกลาเทศ ฝร่ังเศส สหรัฐฯ เยอรมนี และไอรkแลนดk 

มูลค-าการนำเข5า : 340.60 ล5านดอลลารkสหรัฐ (มิ.ย.2565) 

สินค5านำเข5าสำคัญ : ผลิตภัณฑkป�โตรเลียม เส้ือผ5า 

คู-ค5าสำคัญ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตสk อินเดีย สิงคโปรk จีน ศรีลังกา มาเลเซีย และไทย  

สินค5าเกษตรท่ีสำคัญ : มะพร5าว ข5าวโพด มันเทศหวาน และปลาทะเล 

สินค5าอุตสาหกรรม : การท-องเท่ียว การแปรรูปปลาทะเล การขนส-งทางทะเล การต-อเรือ การแปรรูปมะพร5าว 

 

การทหาร กกล.ความม่ันคงแห-งชาติมัลดีฟสk (Maldives National Defence Force-MNDF) ประกอบด5วย 

กกล.ทางทะเล (Marine Corps) กกล.ป�องกันชายฝTUง (Coast Guard) กกล.รักษาความม่ันคง (Security 

Protection Group) งบประมาณด5านการทหารประมาณ 92.5 ล5านดอลลารkสหรัฐ หรือ 5.5% ของ GDP (ป_ 2559) 

กกล.ความมั่นคงแห-งชาติมัลดีฟสkมีขนาดเล็ก และมียุทโธปกรณkไม-เพียงพอที่จะใช5ในการป�องกันการรุกราน

จากภายนอก ยุทโธปกรณkส-วนใหญ-จะมีเพ่ือให5หน-วยงานตำรวจใช5ในการป�องกันความปลอดภัยในเขต

เศรษฐกิจพิเศษของประเทศ 

 

ปhญหาด"านความม่ันคง 

 1) ปTญหาการค5ามนุษยkจากแรงงานอพยพ ซ่ึงส-วนใหญ-มาจากบังกลาเทศ และบางส-วนมาจาก

อินเดีย เพ่ือประกอบอาชีพเป7นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก-อสร5าง ภาคบริการ และการขายบริการทางเพศ

ของผู5หญิงและเด็ก  

 2) มัลดีฟสkมีแนวโน5มจะเผชิญปTญหาก-อการร5ายจากกลุ-มหัวรุนแรงมากข้ึน เฉพาะอย-างย่ิงจาก

เยาวชนรุ-นใหม-ที่มีแนวความคิดหัวรุนแรง ซึ่งได5รับการบ-มเพาะแนวคิดทางอินเทอรkเน็ต โดยมีการประเมิน

ว-า ชาวมัลดีฟสkมากกว-า 1,400 คนมีแนวคิดหัวรุนแรง นอกจากนี้ มัลดีฟสkมีพลเรือนไปร-วมรบกับกลุ-ม 

Islamic State (IS) จำนวน 173 คน ซึ่งถือเป7นสัดส-วนที่มากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร 

ท้ังน้ี มัลดีฟสkจับกุมสมาชิกกลุ-มหัวรุนแรงท่ีวางแผนก-อเหตุร5ายในประเทศได5เม่ือ พ.ย.65    

 3) การเมืองของมัลดีฟสkยังคงอยู-ในสภาวะเปราะบาง ซ่ึงเป7นผลจากความขัดแย5งระหว-าง 

ข้ัวอำนาจเก-า (พรรค PPM ของอดีตประธานาธิบดีอับดุลลา ยามีน อับดุล เกยูม) กับข้ัวอำนาจใหม- (พรรค 

MDP ของอดีตประธานาธิบดีโมฮาเหม็ด นาชีด)   

 4) ปTญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส-งผลกระทบโดยตรงต-อมัลดีฟสk โดยเฉพาะ

ปTญหาการกัดเซาะชายฝTUงท่ีมีแนวโน5มจะรุนแรงข้ึน และระดับน้ำทะเลท่ีสูงข้ึนอาจทำให5ชาวมัลดีฟสkจำนวนมาก 

ต5องกลายเป7นผู5อพยพล้ีภัย 

 



ข"อมูลพ้ืนฐานของต/างประเทศ 2566 5 

สมาชิกองคBการระหว/างประเทศ เป7นสมาชิกองคkการระหว-างประเทศ และกลุ-มความร-วมมือรวม 40 แห-ง 

ท่ีสำคัญ ได5แก- UN SAARC OIC UNCTAD WTO WHO IMF และ ADB 

 

การขนส/งและโทรคมนาคม  มีท-าอากาศยาน 9 แห-ง เป7นท-าอากาศยานนานาชาติ 4 แห-ง ท่ีสำคัญคือ  

ท-าอากาศยานอิบราฮิม นาเซอรk ในมาเล ถนนระยะทาง 88 กม. ส-วนใหญ-ใช5การสัญจรทางเรือและเคร่ืองบินเล็ก

เช่ือมระหว-างเกาะต-าง ๆ โดยมีท-าเรือสำคัญอยู-ท่ีมาเล การโทรคมนาคม : โทรศัพทkพ้ืนฐาน 21,136 เลขหมาย 

(ป_ 2559) โทรศัพทkเคล่ือนท่ี 812,128 เลขหมาย (ป_ 2559) รหัสโทรศัพทk +960 เช่ือมโยงสายเคเบิลใต5น้ำ 

(Fiber-Optic Link Around the Globe-FLAG) ระบบดาวเทียมมีดาวเทียม 3 ดวง จำนวนผู5ใช5อินเทอรkเน็ต  

342,700 ราย (ป_ 2565) บัญชีผู5ใช5เฟซบุ¦ก 434,400 บัญชี (ป_ 2565) รหัสอินเทอรkเน็ต .mv เว็บไซตkการ

ท-องเท่ียว http://www.visitmaldives.com/en 

 

การเดินทาง  การบินไทยและสายการบินบางกอกแอรkเวยkให5บริการเส5นทางบินตรงกรุงเทพฯ-มาเลทุกวัน 

ขณะท่ีสายการบินอ่ืน ๆ ต5องเปล่ียนเคร่ือง โดยเฉล่ียแล5วต5องเสียเวลาเพ่ิมอีก 5-10 ชม. เวลาท่ีมัลดีฟสkช5ากว-าไทย 

2 ชม. สำหรับคนไทยท้ังท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางทูตและราชการได5รับยกเว5นการตรวจ

ลงตรา และสามารถพำนักในมัลดีฟสkได5ไม-เกิน 30 วัน 

 

สถานการณBท่ีน/าติดตาม 

 มัลดีฟสkมีแนวโน5มจะเผชิญปTญหาความม่ันคงจากกลุ-มหัวรุนแรงมากข้ึน หลังจากมีข5อมูลบ-งช้ี

หลายประการระบุว-า มีการเติบโตท่ีเพ่ิมมากข้ึนของกลุ-มหัวรุนแรงในมัลดีฟสkในช-วง 15 ป_ท่ีผ-านมา โดยเฉพาะ

แนวร-วมของกลุ-ม Islamic State (IS) ท่ีขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนในมัลดีฟสk อาจส-งผลให5มัลดีฟสkประสบปTญหา    

ความม่ันคงภายในจากการเคล่ือนไหวของกลุ-มหัวรุนแรงหรือกลุ-มก-อการร5ายมากย่ิงข้ึนได5ในอนาคต  

 การแก5ไขปTญหาเศรษฐกิจท่ีได5รับผลกระทบจากการแพร-ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เน่ืองจากเป7นประเทศท่ีมีรายได5หลักจากนักท-องเท่ียวต-างประเทศ โดยมัลดีฟสkเป7นประเทศ

แรกในเอเชียใต5ท่ีเป�ดประเทศรับนักท-องเท่ียวต-างชาติ โดยเสนอแพ็กเกจการท-องเท่ียวท่ีมีบริการฉีดวัคซีนฟรี

เพ่ือดึงดูดนักท-องเท่ียว อย-างไรก็ดี มัลดีฟสkได5รับผลกระทบจากการแพร-ระบาดของ COVID-19 น5อยกว-าเม่ือ

เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต5 เน่ืองจากมีประชากรน5อย  

 

ความสัมพันธBไทย-มัลดีฟสB  

  สถาปนาความสัมพันธkทางการทูตเม่ือ 2 มิ.ย.2524 และมีความสัมพันธkอันดีระหว-างกัน           

มาโดยตลอด ท้ังในระดับรัฐบาล และประชาชน  

 ด5านเศรษฐกิจ ปTจจุบัน การค5าและการลงทุนระหว-างไทย-มัลดีฟสkขยายตัวเพิ่มขึ้นอย-าง

ต-อเนื่อง หลังจากมีการลงนามความตกลงความร-วมมือทางการค5าและเศรษฐกิจระหว-างกันเมื่อป_ 2556 

ซึ่งเป7นไปตามเป�าหมายของท้ังสองฝ{ายท่ีต5องการจะขยายมูลค-าทางการค5าระหว-างกันเป7น 2 เท-า (200 ล5าน
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ดอลลารkสหรัฐ) ภายในป_ 2561 ท้ังน้ี ไทยและมัลดีฟสkยังเห็นพ5องจะขยายความร-วมมือให5ครอบคลุมท้ังด5าน

เศรษฐกิจ การค5า และการลงทุน โดยเฉพาะการขยายความร-วมมือด5านประมง และอุตสาหกรรมแปรรูปด5าน    

การประมงระหว-างกัน เนื่องจากมัลดีฟสkเป7นแหล-งนำเข5าปลาทูน-าที่สำคัญของไทย รวมถึงด5านการท-องเท่ียว 

ท่ีถือว-าเป7นจุดแข็ง ท้ังน้ี มูลค-าการค5าระหว-างไทย-มัลดีฟสk ห5วง ม.ค.-ต.ค.2565 คิดเป7น 142.56 ล5านดอลลารk

สหรัฐ โดยไทยส-งออกสินค5าไปมัลดีฟสkมูลค-า 74.45 ล5านดอลลารkสหรัฐ และนำเข5าสินค5าจากมัลดีฟสkมูลค-า 

68.11 ล5านดอลลารkสหรัฐ  

 ในอนาคต หากมีการเช่ือมโครงการท-าเรือทวายมาท่ีมัลดีฟสk จะเอ้ือประโยชนkต-อระบบ      

การขนส-งทางทะเล นอกจากน้ี ไทยพร5อมร-วมมือในด5านความม่ันคงกับมัลดีฟสk เพ่ือจัดการปTญหาอาชญากรรม

ข5ามชาติต-าง ๆ เน่ืองจากปTญหาดังกล-าวมีความสำคัญและส-งผลกระทบโดยตรงต-ออุตสาหกรรมการท-องเท่ียว  

ท่ีถือเป7นรายได5หลักของท้ังสองประเทศ โดยมัลดีฟสkเคยขอความร-วมมือกับกองทัพเรือของไทย เพ่ือแก5ไข

ปTญหาการทำประมงผิดกฎหมายและปTญหาโจรสลัด ซ่ึงกองทัพเรือไทยได5ส-งเรือรบ 2 ลำ เข5าร-วมกับกองเรือ

นานาชาติ Combined Task Force 151 ท่ีก-อต้ังเม่ือป_ 2552 เพ่ือแก5ไขปTญหาโจรสลัดในน-านน้ำสากล 

 ปTจจุบัน มีคนไทยในมัลดีฟสkมากกว-า 700 คน ส-วนใหญ-เป7นแรงงานท่ีมีทักษะ ซ่ึงทำงานอยู-ใน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการบริการ รวมถึงอสังหาริมทรัพยk และการพัฒนาโครงสร5างพ้ืนฐาน 

 ความตกลงท่ีสำคัญระหว-างไทยกับมัลดีฟสk ได5แก- ความตกลงว-าด5วยการเดินอากาศ (ป_ 2532) 

ความตกลงว-าด5วยความร-วมมือด5านสาธารณสุข (ป_ 2546) ความตกลงว-าด5วยความร-วมมือทางการค5าและ

เศรษฐกิจ (ป_ 2556) ความตกลงว-าด5วยการส-งผู5ร5ายข5ามแดน (ป_ 2556) ความตกลงว-าด5วยการจัดต้ัง

คณะกรรมาธิการหารือร-วมไทย-มัลดีฟสk (ป_ 2556) บันทึกความเข5าใจว-าด5วยการค5าและความร-วมมือทาง

เศรษฐกิจ (ป_ 2556) บันทึกความเข5าใจว-าด5วยการพาณิชยk อุตสาหกรรม และการธนาคาร (ป_ 2556) บันทึก

ความเข5าใจด5านการสาธารณสุขและการแพทยk (ป_ 2556) และบันทึกความเข5าใจด5านโทรคมนาคม (ป_ 2556) 

 

------------------------------------------------ 
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นายอิบราฮิม โมฮาเหม็ด โซลีหB 

(Ibrahim Mohamed Solih) 

 

ตำแหน/ง   ประธานาธิบดีมัลดีฟสk  
 

เกิด    4 พ.ค.2507 (อายุ 59 ป_/ป_ 2566) ท่ีเกาะ Hinnavaru 
 

สถานภาพ   สมรสกับนาง Farzan Ahmed มีบุตรชาย 1 คน และบุตรสาว 1 คน 
 

การศึกษา   ปริญญาโท ด5านนโยบายสาธารณะ จาก Claremont Graduate School  

รัฐแคลิฟอรkเนีย สหรัฐฯ 
 

พรรคการเมืองท่ีสังกัด  Maldivian Democratic Party (MDP) 
 

ประวัติทางการเมือง 

ป_ 2537    - ได5รับเลือกต้ังเป7นสมาชิกสภาผู5แทนราษฎรคร้ังแรกขณะอายุ 30 ป_  

ท่ีบ5านเกิด Faadhippolhu 

7 มิ.ย.2561 - ได5รับเลือกเป7นผู5นำพรรค MDP แทนนายโมฮาเหม็ด นาชีด  

 อดีตประธานาธิบดี ซ่ึงขณะน้ันล้ีภัยการเมืองอยู-ท่ีสหราชอาณาจักร 

23 ก.ย.2561   - ได5รับเลือกต้ังเป7นประธานาธิบดีมัลดีฟสk โดยสามารถเอาชนะ 

ประธานาธิบดีอับดุลลา ยามีน อับดุล เกยูม 

17 พ.ย.2561-ปTจจุบัน - สภาผู5แทนราษฎรรับรองให5ดำรงตำแหน-งประธานาธิบดีคนท่ี 7 ของมัลดีฟสk  
 

ข"อมูลท่ีน/าสนใจ - รู5 จักกันดีใน ช่ือ Ibu เป7นห น่ึงในผู5 ร-วมก-อ ต้ังพรรค MDP และเป7น       

เพ่ือนสนิทกับนายโมฮาเหม็ด นาชีด (เป7นญาติกับภริยาของนายโซลีหk)    

ทำให5ได5รับความไว5วางใจอย-างสูงจากนายนาชีด 

- มีนโยบายทางการเมืองในแนวทางเดียวกับนายนาชีด คือ เน5นการ

ส-งเสริมประชาธิปไตย ให5เสรีภาพส่ือมวลชน และกระจายอำนาจ  

------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีมัลดีฟสB 

 

ประธานาธิบดี        Ibrahim Mohamed Solih 

รองประธานาธิบดี       Faisal Naseem 

รมว.กระทรวงการต-างประเทศ      Abdulla Shahid 

รมว.กระทรวงกลาโหม       Uza. Mariya Ahmed Didi 

รมว.กระทรวงมหาดไทย       Sheikh Imran Abdulla          

รมว.กระทรวงการคลัง       Ibrahim Ameer 

รมว.กระทรวงการวางแผนแห-งชาติ ท่ีพักอาศัย และโครงสร5างพ้ืนฐาน  Mohamed Aslam 

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา       Dr. Ibrahim Hassan 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ       Dr. Aishath Ali 

รมว.กระทรวงคมนาคมและการบินพลเรือน     Aishath Nahula 

รมว.กระทรวงศิลปะ วัฒนธรรม และมรดก     Yumna Maumoon 

รมว.กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ      Uz. Fayyaz Ismail 

รมว.กระทรวงกิจการอิสลาม      Dr. Ahmed Zahir 

รมว.กระทรวงเยาวชน การกีฬา และการสร5างเสริมพลังชุมชุม   Ahmed Mahloof 

รมว.กระทรวงเพศ ครอบครัว และการบริการทางสังคม   Aishath Mohamed Didi  

รมว.กระทรวงการท-องเท่ียว      Dr. Abdulla Mausoom 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข       Ahmed Naseem 

รมว.กระทรวงการประมง ทรัพยากรทางทะเล และการเกษตร Dr. Hussain Rasheed Hassan 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล5อม การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ และเทคโนโลยี Aminath Shauna 

อัยการสูงสุด        Uz. Ibrahim Riffath 

 

------------------------------------------ 

 (ต.ค.2565) 


