
     

 
 ކޮމިޓީ ޗޭންޖް    ކްލައިމެޓް   އެންޑް   އެންވަޔަރަންމަންޓް ޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަ 

 އެޖެންޑ  
 

 ކޮމިޓީ ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީ : 

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން 9: ބައްދަލުވުން 

  ގައި  1 ކޮމިޓީ ރޫމްތަން :    

 (ހޯމަ)  2020 ފެުބރުވަރީ 24  ތ ރީޚް: 

 14:00  ގަޑި:

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

 ބޭފުޅުންނ  ބައްދަލުކުރެއްވުން.  ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވ ގުޅޭގޮތުން    ފެނ އި ނަރުދަމ ގެ ބިލ  -1

 އެްނަވަޔރަންަމންޓްމިނިސްްޓރީ އޮފް 

 މިނިސްަޓރ  ޙުަސއިން ަރޝީދު ޙަސަން ޑރ. 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ  އަްޖަވދު މުސްތަފ  އަލްފ ޟިލް 

 ޑިރެކްޓަރ އަފްސަލް ޙުަސއިން  އަލްފ ޟިލް

 ލީަގލް ކައުްނސެލް ިސސްޓެންޓްއެ އަލްޢުސްތ ޛ  ފަޒީލ  އަުޙމަދު ޝަހީމް 

 އެްނަވޔަރަްނމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ެއެޖންސީ 

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ެޖނެރަލް  އިްބރ ޙިމް ުމޙަްއމަދު ޑރ. 

 ޑިރެކްޓަރ ޔަޒީދް ައޙްަމދު 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް 

 ލީަގލް ކައުންސެލް  هللاއަލްޢުސްތ ޛ  މަރިަޔމް ަޝވ ދިން ަޢބްދު 

 ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮޯތރިޓީ

 ޕްލޭނިންގ އެންްޑ ޑިެވލޮޕްމަންޓް  -ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް އަލްފ ޟިލް ޝަމްޢޫން އ ަދމް 

 އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ރަީޝދު هللا އަލްފ ޟިލް ޢަބްދު 

 ނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް މި

 ސީނިައރ ަސއިންޓިފިކް އޮފިަސރ  ސ ިޖދ  ުމޙަްއމަދު އަލްފ ޟިލ 

 ސައިންޓިފިކް އޮިފސަރ  ޚަީދޖ  ނަްޝވ  އަލްފ ޟިލ 

 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖންސީ 

 ޑިރެކްޓަރ، ަޕބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮްގރ މް  އަލްފ ޟިލް އ ިމނަތު ޝައުފ  

 ލީަގލް އޮފިަސރ ޛް އަލީ ޝިހ މް އަލްޢުސްތ  



 އެމް ަޑބްލިއު ެއސް ސީ 

 ޑިެވލޮްޕަމންޓްބިޒްަނސް  -ޖެނެރަލް ެމނޭަޖރ އަލްފ ޟިލް މުަޙއްަމދު ަސމީރު 

 ކަސްޓަަމރ ސަރިވސް  -ޑެޕިޔުޓީ ޖެނެރަލް މެޭނޖަރ އަލްފ ޟިލް އ ަދމް ރަީޝދު 

 ލީަގލް އޮފިަސރ ޛ  ލުއ  ޝަީހރު އަލްޢުސްތ  

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

 ޑިރެކްޓަރ އަުހމަދު ައޒްލީމް  އަލްފ ޟިލް

 ޑިރެކްޓަރ އަޠްހަރު ޙަލީމް  އަލްފ ޟިލް

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަުހމަދު ަނޖ ހު  އަލްފ ޟިލް

 މ ޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ މ ޮޅހު ކައުްނސިލްެގ ިއދ ރ  

 ކައުންސިްލެގ ަރއީސް  ޝުޖ ޢު هللا ޢަބްދު  އަލްފ ޟިލް

 ކައުންސިްލެގ ނ ިއބު ަރއީސް  އަްޙަމދު މުޖްަތބ   އަލްފ ޟިލް

 އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ އުކުޅަހު ަކއުންިސލްެގ އިދ ރ  

 ކައުންސިްލެގ ނަިއބު ަރއީސް  ފިރ ޤް هللا ޢަބްދު  އަލްފ ޟިލް

 ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް  ަވޙީދު ިއމ ދު هللا ޢަބްދު  އަލްފ ޟިލް

 އެޓ ނީ ޖެެނރަލްެގ އޮީފސް 

 ޑެޕިއުޓީ ކައުްނސެލް ޖެނެރަލް  ޢ އިޝަތު ުމޙ ްއަމދު   ޛ އަލްޢުސްތ  

 ސްޓޭޓް އެޓަރނީ  ޛ  އ ިމނަތު ޝީީރން އަލްޢުސްތ  

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް އިންްފރ ސްްޓރަކްޗަރ

 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް  އަލްފ ޟިލ  ޝަނ  ފ ޫރޤް 

 ލީަގލް އޮފިަސރ ޛ  ސ ިޖދ  ޒ ިހރު އަލްޢުސްތ  

 ޯވޓަރ އެްނޑް ސެަވޭރޖް -ކޮންސަލްޓެންޓް މް އަލްފ ޟިލް މުަޙއްަމދު ނިހ  

 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭަޖރގްރީން ކްަލއިމެޓް ފަންްޑެގ 

 ޕްރޮޖެކްޓް މެޭނޖަރ އަލްފ ޟިލ  ޝަހީދ  އ ަދމް 

 ޯވޓަރ ކެައރ ފައުންަޑރ

 ފައުންަޑރ އަލްފ ޟިލް މުަޙއްަމދު ަރޝީދު 

 

 


