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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

عليكم ވަނަ ބައްދަލުވުން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން    11ޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީގެ  . އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެالسالم 

އޮތް   ކަނޑައަޅާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  މިއަދު  ދެން  ބިލު.  ނަރުދަމާގެ  ފެނާ  ކުރިއަށްގެންދަނީ  މަސައްކަތް  މި 

ންމަން. ދެން އަދި ދިރާސާގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައި މި އޮތީ ތަންތަނުން  ސުންގަޑި މަސައްކަތް ނި

މާއްދާއެއް   ކޮމިޓީންޖެހޭ ކޮންމެ  އޮންނަގޮތުން  ގަވާއިދު  އިންކޯޕަރޭޓްކުރުން. އެކަމަކު  ކޮމެންޓްތައް  ހޯދުމާއި  ކޮމެންޓް 

މާ ހަމަ  ގޮތަކީ  ހުށަހަޅާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އެ  ފާސްކުރަން.  ބަލަމުންގެންގޮސް  މާއްދާއަކުން  އްދާއަކުން 

ފަށަމާތޯ   ކުރިއަށްދާން. އެހެންވީމާ،  ނިންމާފައި  ގޮތަކަށް  ނިންމާ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމެންޓެއް  ހުރި  މާއްދާއަކަށް 

 ފުރަތަމަ މާއްދާ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންނާނީ   ނިންމާފައި  ދެން  ވަނަ    9އަޅުގަނޑުމެން  މީޓިންގގައި.  ކުރިން  ހިސާބަށް  އާއި  )ބ(  ވަނަ    9މާއްދާގެ 

ކޮމެންޓްސް، މި ސައިޑްގައި ހުރި ކޮމެންޓްސް ފެންނަ ގޮތަށް   ހުރި  ކުރިއަށް ހުރި މާއްދާތަކަށް  މާއްދާގެ )ބ( އަށް 

ބަލާނީ   ކޮމެންޓްސްތައް  ހަމައެކަނި  ހިސާބަށް  9އަޅުގަނޑުމެން.  އެ  ހިސާބަށް.  އާ  )ބ(  މާއްދާގެ  ކުރިން  ވަނަ   

ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( އަށް އިންނާނީ ކުޑަކުޑަ ކޮމެންޓެއް މިނިސްޓްރީ    2ދިރާސާކޮށްފައި އޮތީމަ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ  

އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓުން. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު، ކުރިން އޮތީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ ތެރެއިން  

އް ކުޑަކުރުން. އޭގެ ތެރޭގައި އެޑްކުރަނީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް. އެއީ  ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަ

 އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމެންޓެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓެއް ނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑު ބަލާނީ އޯކޭ ކަމަށް. 

 

 : އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން

)ދ(ގެ   ކޮމެންޓެއް.  އިން  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ބާރީ  އެޑްކުރައްވަން  ތެރެއަށް  މަޤްޞަދުތަކުގެ  މަޤްޞަދުތައް.  އެ  ދެން 

އިންސާނީ   ދާއިރާގެ  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ކޮމެންޓަކީ  އިން  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ގޮތަށް  މާއްދާއެއްގެ  އެޑްކުރާ  ގޮތުގަ 

ޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން އަދި މި ރޮނގުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ  ވަސީލަތް ބިނާކުރުމާއެކު މި ސިނާޢަތް ތަރައް
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މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއަށް އެޑްކުރައްވަން   ދެއްތޯ. މަޤްޞަދުތައް، ގާނޫނުގެ  ގޮތަށް  ބާރުދިނުން. އެޑްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް 

ޒިން ދައުލަތުގެ  އެއީ  ކޮމެންޓެއް.  އީ.ޕީ.އޭގެ  އިނީ  މި  ދެން  ބާރީ.  ކޮމެންޓެއް  އެޑްކުރާ  އިން  އެތަނަށް  މާތައް 

ޚިދުމަތް   ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ކޮމެންޓަކީ  އިން  ޕްރޮޕޯސްކުރައްވާފައި  އެޑްކުރައްވަން  އީ.ޕީ.އޭއިން  ކޮމެންޓެއް. 

ތަރައްޤީކޮށް ޒަމާނާ އެކަށޭނަ ޚިދުމަތްތަކެއްކަން ކަނޑައެޅުމަށާއި އަދި ދެމިގެންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން  

ގޮތަށް    ގެންނަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް  ދައުލަތުގެ  އެއީ  ކުރުން.  ދިރާސާތައް  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  ބަދަލުތައް 

އެތަނުގެ   ކަނޑައެޅުން.  ސިޔާސަތު  ދެން  ކޮމެންޓެއް.  އަސްލު    7އެޑްކުރައްވާ  ގައި  )ށ(  )ށ(،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ތަންފީޛުކު ކަންކަން  ލިބިގެން  ބާރު  ގާނޫނުން  މި  އޮތީ،  މި  އެންމެހައި  ގާނޫނުގައި  އުފުލާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ރުމުގެ 

އިން   ކުރައްވާފައި  އީ.ޕީ.އޭއިން  އެތަނަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  ފުރިހަމައަށް  ސިޔާސަތުތަކަށް  މި  ފަރާތްތަކުން 

ކަމެއްކުރާ   ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ލާޒިމުވާނީ  ޢަމަލުކުރުން  ސިޔާސަތުތަކަށް  އޮތުމުން  މާއްދާ  މި  މިހެން  ކޮމެންޓަކީ 

މާއްދާ  ފަ މި  ގޮތަށް  އަންނަނިވި  ވީމާ،  ހަނިވެގެންދޭ.  ދައުރު  ހިންގުމުގެ  ސިޔާސަތު  އެހެންކަމުން  އެކަނި.  ރާތައް 

ބަދަލުކުރަން ފެނޭ. ދެން ޕްރޮޕޯސްކުރައްވާފައި އިން ގޮތަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ރާވައި ނުވަތަ  

ސިޔާ މި  ވިޔަސް  ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  ބަދަލުކުރަން.  ހިންގާ  އެގޮތަށް  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ފުރިހަމައަށް  ސަތުތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާއަކީ މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް އެ މާއްދާގެ )ހ( ގަ    9ވަނަ މާއްދާ.    9)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން  

އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭ  ޓަކައި  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ގާނޫ  މި  މިއޮންނަނީ  ބިލުގައި  އެ  އަސްލު  ހަދައި  ގަވާއިދުތައް   

އޮތޯރިޓީގެ   ރެގިއުލޭޓްރީ  މިކަން  ކޮމެންޓަކީ  އީ.ޕީ.އޭގެ  ކަށަވަރުކުރުން.  ތަންފީޛުކުރެވޭނެކަން  ގަވާއިދުތައް 

 މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މި އިންނަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަފުސީލެއް   ކުޑަ  ވެސް  އޭގެ  އަޅުގަނޑު  ބަޙުސްގައި  މީގައި  ކުރީގައި  އެއްކަލަ  އިނގޭތޯ.  ދޭނަން  އަޅުގަނޑު 

ފާހަގަކުރިން މި ނުކުތާ. މީގައި ފުރަތަމަ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީގެ ބިލު އައިނަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވީސް. މިހާރު  

ތޯރިޓީގެ ގާނޫނު މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ،  ފުރަތަމަ މި އައީ ޚާއްޞަ ގާނޫނު. އައިއްސަ އޭގެ ފަހުން ރެގިއުލޭޓްރީ އޮ

ހަދާކަށް.   ނުޖެހޭނެ  މިނިސްޓްރީއަކުން  ދޫކޮށްލަންޏާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ކަމެއް  އޮތޯރިޓީގެ  އެއީ  ހެދުން  ގަވާއިދު 

އޭތި   އޮތޯރިޓީން  ހަދާފައި  ގަވާއިދު  އޮތޯރިޓީން  މި  އެބައިނދޭ.  އިޝޫއެއް  ދިމާވާ  މީގައި  އެކަމަކު  ދެން 

ހަދާފައި  ތަންފީޛުކު މިނިސްޓްރީން  އެކަމަކު  އެބައާދޭ.  އިޝޫއެއް  ބެލެންސް  އެންޑް  ޗެކް  ކުޑަކޮށް  އޭގައި  ރަންޏާ 
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މީގައި   އެހެންވީމާ،  ވަރުގަދަވޭ.  ގަވަރނަންސް  ތަންކޮޅެއް  ބެހުނީމަ  ބަޔަކަށް  ދެ  އެ  ތަންފީޛުކުރަންޏާ  އޮތޯރިޓީން 

 އޮތްގޮތް ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ.

 

 : އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(އިން ފަށައިގެން ފަހަރަކު މާއްދާއެއް ކިޔަމުންދާނަން. 9އެހެންވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާއްދާއެއް   ހުރިހާ  ކޮމެންޓްތައްވީމާ  ހުރި  އައިއްސަ  ބައިތަކަށް  ހުރި  ރިވިއުކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދިޔައީ  އެ  މިހާރު 

މާއްދާއަކުން. އެކަމަކު މިހާހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގެންދާނީ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން.  މާއްދާއަކުން  

 ކުރިއަށް.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާ )ބ(، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ޓެރިފް ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ސަބްސިޑީ ދޭންޖެހޭ    9

ކުރައްވާފައި އިން ކޮމެންޓަކީ މިއީ ޢާއްމުކޮށް  ހާލަތުގައި   ސަބްސިޑީ ދޭނެގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން. އެތަނަށް 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ދެން  ކޮމެންޓެކޭ.  އިން  ކުރައްވާފައި  އީ.ޕީ.އޭއިން  ފަންކްޝަނެއްކަމުގައި  އޮތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓްރީ 

 ފިނޭންސްގެ ސޭއެއް އިންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އެއަށް ސަބްސިޑީ  ފިނޭންސުން ކުރައްވާފައި އިންނަ ކޮމެންޓަކީ އޭގައި 

 ދޭންޖެހުމުގައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފިނޭންސުން ބުނެފައި އިންނަނީ ފިނޭންސުންނޭ ސަބްސިޑީ ކަނޑައަޅާނީ. ފިނޭންސްގެ ދައުރަކަށް އޭތި ބާއްވާށޭ. ދެން  

އޮތޯރިޓީންނާ މިނިސްޓްރީންނާއި  ރަނގަޅޭ  އެ  އެންމެ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ލަފާދޭން.  އޭގެ  ކައުންސިލުތަކުން  އި 

ބާއްވާށޭ.   ދިނުން  ސަބްސިޑީ  ގޮތުގައި  ދައުރެއްގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ފިނޭންސް  މަތިން  ލަފާގެ  ދޭ  ތަންތަނުން 

މައްޗަށް   ސަބްސިޑީގެ  އެއީ  އިނގޭ.  އެކަމަކު  އޮވޭ  ސަބަބެއް  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  މިގޮތަށް  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެން 

ދެން ހަމަ ސަބްސިޑީ އެއީ ޓޫލެއް  ބަރޯ ވަރަށް ބޮޑަށް  އިންތިޚާބުތަކުގައި  ނިޒާމެއް އޮންނާތީ  ސާވެފައި އޮންނަ މުޅި 

ގޮތަށް ބޭނުންކުރަމުން ގޮސް އޭގެ ޙަޤީޤީ މާނަ އޮޅުވާލީމަ އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުންވީ މިއީ ހަމަ ޓެކްނިކަލް  
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މަށްވުރެން ބޮޑަށް. ދެން މިނިސްޓްރީތަކުގައި މިކަން އޮންނަންޏާ އެކަން ހަމަ  ކަމަކަށް ހަދަން. ޕޮލިޓިކަލް ކަމަކަށް ހެދު

ނޭނގެ    ދެން  އޮންނަނީ.  މި  މިކަން  ގޮތަށް  ބުރައެއްގެ  ދައުލަތަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސިޔާސީކޮށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

 އަޅުގަނޑަކަށް އެ ގޮތްތޯ ރަނގަޅީ މި ގޮތްތޯ ރަނގަޅީ.  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ   ކޮމެންޓެއް.  ބާރީގެ  އެބައިން  އެތަނަށް  ދިރާސާތައްކުރުން.  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ދެމެހެއްޓުމަށް  ތަރައްޤީކޮށް 

އެތަނަށް އެޑްކުރަން، އެ މާއްދާއަށް ހަމަ އެޑްކުރަން. މިގޮތުގެމަތިން މު ޕްރޮޕޯޒްކުރެވުނީ  އައްސަސާތައް  ކޮމެންޓްގައި 

ލިބިގަންނަ   ޚިދުމަތް  އިތުރުކޮށް  ހޭލުންތެރިކަން  އިޖުތިމާޢީ  ތަރައްޤީކޮށް  ވަސީލަތް  އިންސާނީ  ހަރުދަނާކޮށް  ބިނާކޮށް 

ފަރާތްތައް ބާރިވެރިކުރުވުން. އެތަންކޮޅު އެޑްކުރަން )ޅ(ގެ ފަހަތަށް. މުއައްސަސާތަކަށް ލަފަ އާއި އިރުޝާދު ދިނުން.  

ރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެންމެހައި  )އ(،  ގުޅޭ  ނިޒާމާ  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ވަސީލަތްތަކާއި  ފެނުގެ  ހުރި  ށްރަށުގައި 

ފެނާއި   ވަސީލަތްތަކާއި  ފެނުގެ  ހުރި  ގައި  ރަށްރަށުގެ  )ވ(،  ޢާއްމުކުރުން.  ބަލަހައްޓައި  އެއްކޮށް  ތަފާސްހިސާބު 

ޢާއްމުކުރުން. ބަލަހައްޓައި  ތަފާސްހިސާބު  އެންމެހައި  ގުޅޭ  ނިޒާމާ  ނިޒާމު    ނަރުދަމާގެ  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  )ވ( 

ކަނޑައެޅުން. )މ(   މިންގަނޑުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  ސެޓިފައިކުރާނެ  ޓެސްޓްކޮށް  ބޭނުންކުރެވޭ ސާމާނު  ގާއިމުކުރުމަށް 

ޢާއްމު ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ފެން ތަޙުލީލުކުރާ ލެބޯޓްރީތައް ގާއިމުކޮށް  

ތަ ދެން  އެ  އެހެންވީމާ،  ގޮތަކީ.  އޮންނާނެ  އޮރިޖިނަލީ  އެއީ  ހަމަޖައްސުން.  އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ  ޚިދުމަތް  ންތަނުގައި 

އެޑްކޮށްފައި އިން ތަންކޮޅު އެއީ ބާރީގެ ކޮމެންޓެއް. ބާރީގެ ކޮމެންޓެއްގައި އިންނަނީ ފެން ތަޙުލީލުކުރާ ލެބޯޓްރީތައް  

ވަތަ ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އުފައްދައި އެ ތަންތަނުގައި ޚިދުމަތް ވަށާޖެހޭ  ގާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ބާރުއަޅައި ނު 

މަތިކޮށް   ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  )ފ(  ހަމަޖެއްސުން.  އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ  މަތިން  އުސޫލެއްގެ 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. )ދ ފުރުޞަތު  ދެވޭނެ  އަގެއްގައި  ހެޔޮ  ގޮތެއްގައި  ޑްރާފްޓް  ދެމެހެއްޓެވި  މި އޮންނަނީ  ( ދެން 

ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން. )ދ(   ކޮމިޓީން އެޑްކޮށްފައި ހުރި މާއްދާތައް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިއީ އެޑްކޮށްފައި ހުރި މާއްދާ 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމަށް ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކާއި ދައުލަތުގެ ކަމާ  

ހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން.  ބެ

މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދިވެސް މިދަނީ ހަމަ ކުރިއަށް. )ތ( ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ރޮނގުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  
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ލަނޑުދަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  މާލީ  ހާސިލުކުރުމަށް  ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރުމަށް  ލަނޑުދަޑިތައް  އެ  ކަނޑައެޅުމާއި  ނޑިތައް 

އަދި ފަންނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. )ލ( ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  

ކައުން ދިނުމަށް  އިރުޝާދު  އާއި  ލަފަ  އެހީތެރިކަމާއި  މާލީ  ކައުންސިލުތަކަށް  ގާބިލުކަން  ރޮނގުން  ސިލުތަކުގެ 

ޚިދުމަތް   ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  )ގ(  ކުރުން.  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  އިތުރުކުރުމަށް 

ވިލަރެސްކުރުމަށް އެ އިދާރާގެ   ކުރިއަށްދާގޮތް  އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް  ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާ 

ސްޓްރެޓަ ރައްޔިތުންނަށް  ޕްލޭންތަކާއި  ކައުންސިލުތަކުން  ޚިދުމަތްތައް  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  މޮނިޓަރކުރުން.  ޖީތައް 

ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ގޮތް މޮނިޓަކުރުމާއި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުން. )ސ(  

ފޯރުކޮށް ޚިދުމަތް  ތަރައްޤީކުރުމާއި  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  ބައިވެރިވުން  ފެނާއި  ފަރާތްތަކުގެ  އަމިއްލަ  ދިނުމުގައި 

ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ މާޙައުލެއް ގާއިމުކުރުން. )ޑ( ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  

ފެށި ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  )ޒ(  ދިރާސާތައްކުރުން.  ކުރަންޖެހޭ  ފެންވަރުގައި  އެއް  ޤައުމީ  ގެން 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ މައްޗަށް މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް މިނިސްޓަރ އެކުލަވާލައި  

ޕްލޭން    10ކޮންމެ   މާސްޓަރ  އިންނަނީ  މި  ދެން  މުރާޖަޢާކުރުން.  ޕްލޭން  މަސްޓަރ  އަހަރު  އެއް  އަހަރަކުން 

ކަ މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ޓަކައި  މާސްޓަރ  އެކުލަވާލުމަށް  ފޯރުކޮށްދިނުން.  މިނިސްޓްރީއަށް  މުއައްސަސާތަކުން  މާގުޅޭ 

މަޝްވަރާތަކުގެ   މުއައްސަސާތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ބަދަލެއް  އެ  ހިނދެއްގައި  ގެންނަންޖެހިއްޖެ  ބަދަލެއް  ޕްލޭނަށް 

ޒާމުތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމާ  މަތިން ގެނައުން. )ޕ( ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް ފަރުމާކުރުމާއި ގާއިމުކުރުމާއި އެ ނި

ބެހޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން. ދެން މި އިންނަނީ އީ.ޕީ.އޭގެ ކޮމެންޓެއް. މިނިސްޓަރ  

ފެނާއި   މާއްދާއަކީ  ޕްރޮޕޯސްކުރާ  އިތުރުކުރަން  އީ.ޕީ.އޭއަށް  މާއްދާތަކެއް.  އިތުރުކުރާ  އެންވަޔަރަންމެންޓަށް  އޮފް 

ނިޒާމު އާބާތުރަ ފިލުވައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ އިންވެސްޓްމަންޓެއް  ނަރުދަމާގެ  

 ކުރަމުން ގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން. އެއީ އީ.ޕީ.އޭއިން އެޑްކުރަން ބޭނުންވާ ޕޮއިންޓެއް އެތަނަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ   ދިމާވާ،  ތި  ލައިސަންސް  ތީގައި  އިންނަނީ.  ތި  ހުށަހަޅާފައި  ކަންނޭނގެ  ވާނުވާގައި  މީގައި  ކުޑަކޮށް  މީހުން 

ލައިސެންސެއް   އިނގޭތޯ.  ކަވަރޑް  އޯލްރެޑީ  އިޓްސް  ޕްލޭން.  އިންވެސްޓްމަންޓް  އިންނާނެ  ޝަރުތުގައި  ދިނުމުގެ 

އިންވެސްޓް ޕްލޭނާއި  ފައިނޭންޝިއަލް  ނުދޭނެ  ލައިސަންސެއް  އޮޕަރޭޓިންގ  ޑިވަލޮޕްމަންޓް  ބަޔަކަށް  ޕްލޭނާއި  މަންޓް 

ބިޒްނަސް   ގޮތަށް  އެއްކަލަ  ފަހަރު  އެއް  އަހަރަކު  ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީން  އިންނާނެ.  އޭތި  ނެތި.  ޕްލޭން 
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ގިނަވާނެ.  އަކުރު  ޖަހައިފިއްޔާ  ވަކިން  މީތި  އޮންނާނެ.  މި  ގުޅިފައި  އަނެއްކެއްޗަށް  އެކަތި  އިންވެސްޓްކުރޭތޯއާ. ސޯ 

 . އިޓްސް ކަވާޑް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނުލާ ގޮތަށް ދެއްތޯ އެއަށް ކޮމެންޓެއް. އެހެންވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބިކޯޒް އިޓްސް އޯލްރެޑީ ކޮންޓެއިންޑް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭނުން  އެޑްކުރައްވަން  އެތަނައް  އެންވަޔަރަންމެންޓުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނަރުދަމާގެ  ދެން  ފެނާއި  ޕޮއިންޓަކީ،  ވާ 

ހިންގުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި  މާއްދާއަށް  ރޮނގުން  . )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން އެ 

ގުޅޭ    އެބައިން އޭ.ޖީ އޮފީހުން ކުރައްވާފައި އޮތް ކޮމެންޓެއް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ޔޫޓިލިޓީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ    8ބާބެއް ހިމަނާފައި އޮވޭ. މިބައިގައި ވެސް އޮންނާނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ  

ވުޒާރައިން   ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ  ޚިދުމަތްތައް  ޔޫޓިލިޓީ  ކައުންސިލުގެ  ގޮތަކަށް  ޚާއްޞަ  ތެރޭގައި 

ޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އަގުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމުގައި ލާމަރުކަޒީ  ކަމާގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވައިލާ ސި 

މާއްދާގެ    69ގާނޫނުގެ   މާއްދާތަކަށް    1ވަނަ  އެހެން  ބާބުގެ  އެ  އޮތުމަށާއި  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ބެލުމުން އެނގޭ.  

____________________ 

 

 




