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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ންއެންވަޔަރަ`.  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  ބައްދަލުވުން.    11މެންޓް  ވަނަ 

ވެސް  އަޅުގަނޑު   މިއަކުރިމިއަދު  ދުވަހު    ށް  ކުރިން  މަސައްކަތް.  ދިރާސާކުރުމުގެ  ބިލު  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ގެންދަނީ 

 ، އާޝިޔާ ފައްޓަވާ.  އެހެންވީމާށް ގެންދާނަން. އަގަނޑުމެން ކުރިނިންމާލި ހިސާބުން ހަމަ ފަހަރަކު މާއްދާއެއް އަޅު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

، އެހިސާބުން ފަށަންޖެހެނީ. އެކަމަކު  . އެހެންވީމާންނާނީވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އާ ހިސާބަށް ގޮއްސަ އި  13ފަށަންޖެހެނީ  

ހުރި ދެތިން ކޮމެންޓަށް އަޅުގަނޑު ދާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ   މިސްވެފައި އޭގެ ކުރިން އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ ބައެއް ކޮމެންޓްސް 

އެއީ )ށ(ގެ ކުރިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކޮމިޓީ މީޓިންގގައި އިންނަނީ ނިންމާފަ.  4

މި )ހ(  އިންނާނީ  ނިޒާމެ  ގެ ބޭނުމަށްމާއްދާގެ  ނަރުދަމާގެ  ކަމުގައި    މުގެޚިދުމަތް ލިބުގެ  އްޓަކައި އެކަށީގެންވާ  ޙައްޤު 

އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކާ އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤަށޭ. ދެން އެއީ ބޭނުން  ބުނެފައިވަނީ 

އި އިންނަނީ  އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެތަނަށް ކޮމެންޓްކުރައްވާފަދެން  ބަޔެއް ނޫނޭ ކިޔާފައި ޑިލީޓްކުރަން އޭރު ކޮމިޓީން ނިންމެވީ.  

ވަކި ބަޔަކަށް ތަފާތުކުރުމާއި    ނީގައި އެ ޙައްޤު ލިބެނއުނިކުރައްވާފައިވާ ބައި އަލުން ހިމެނުއްވުމަށް މިތާ  އިންމާއްދާ  މި

ބާބަކީ ސާފު އަދި ރައްކާތެރި ފެނާއި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް   ނުލައިކަން ބަޔާންކުރުން މުހިންމު. މި

)ޅ( ގައި    އާއި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  23އްޤު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހިމަނާފައިވާ ބާބެއް. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ލިބުމުގެ ޙަ

ހަދާތަކުގެ ދަށުން އެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއިއެކު  ޢާބަޔާންކުރާ ޙައްޤު ބައިނަލްއަޤުވާމީ މު

ވަނަ މާއްދާއަށް ވެސް    6ވަނަ މާއްދާ.    6ދެން  އެ މާއްދާތައް ބަހައްޓާށޭ.  ސޯ،  ތީ.  ހިމަނާފައިވާ މާއްދާތަކެއް ކަމުގައިވާ

ފެންވަރެއްގެ    އަޅުގަނޑުމެން ޑިލީޓްކުރި މާއްދާއަކީ )ރ(. )ރ(ގައި އޮންނަނީ ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން ލިބުމާއި ރަނގަޅު

ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަ އެ    ށްނަރުދަމާގެ  ތިބެ  ރައްކާތެރިވެ  ފަރާތަކުން ކުރިމަތިކުރުވާ ދަތިތަކުން  ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް 

އެ ކަށަވަރުކުރުން.  ގާއިމްކުރެވިފައިވާކަން  ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ރައްޔިތުންނަށް  ވެސް    ޙައްޤު  މާއްދާ 

 ،ސޯ  . އޭ.ޖީ އޮފީހުން އިންނަނީ ކޮމެންޓްކުރައްވާފަންގގައި. އެބައި ވެސް ބާއްވަންއަޅުގަނޑުމެން ޑިލީޓްކުރީ ފަސްޓް މީޓި

ދެއްތޯ.    އެ ގޮތަށް  ބާއްވާ  ކުރީގެ    7ދެން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކޮމެންޓް،  އިން  ކުރައްވާފައި  )ހ(އަށް  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޖިނަލީ  މީޓިންގގައި ވެސް މި ކޮމެންޓް ޝެއާރކުރިން ކުރިން ވެސް. އެއީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިން އޮރި

ގޮތުގަ  ހުށަހެޅުއްވި  އެކަށައަޅާނީ  އިގާނޫނު، ސަރުކާރުން  ސިޔާސަތު  އަޅުގަނޑުމިނިސްޓަރޭ  އިންނާނީ  ދެން  މި    މެން. 

މަތިން    އިރުޑްރާފްޓްކުރި  ންކޮމިޓީ ލަފާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގޮތަކީ  އިން  ޑްރާފްޓްކޮށްފައި  ކޮމިޓީން  ޑްރާފްޓިންގ 

އްމު ބާރެއް  ޢާ.ޖީ އޮފީހުގެ ކޮމެންޓަކީ ފެނާ ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި  މިނިސްޓަރ ކަމުގައި. އެތަނަށް އޭ



  

މިނިސްޓްރީއަށް އޮތުން ކޮންމެހެން ވެސް މުހިންމޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާގެ މަތިން އެގޮތަށް ނުލިޔާށޭ އެތަނުގައި.  

 ފީހުން ކޮމެންޓެއް ކުރައްވާފައި އިންނަނީ. ބަޔާންކޮށް އޭ.ޖީ އޮ ގައި އްމު ބާރެއް އޮތުން މުހިންމު ކަމުޢާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގައި ވެސް އެބަތިއްބެވި ގާނޫނީ ބޭފުޅުން  ނއަޅުގަނޑު ބޭނުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ލަފާފުޅެއް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން. މިތާ

އީ ގާނޫނީ އިޝޫއެއް އުޅޭ ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑު  ، މިހާރު މިއިންގޮތާއި އޭ.ޖީ އޮފީހުން ވިދާޅުވާ ގޮތާއި އެ ވެސް. އެހެންވީމާ

އިންޓްރެސްޓިންގ އިޝޫއެއް މިއީ. މިއަށް ގެނައި ކުޑަ އިޞްލާޙަކީ  އަސްލު  މިހާރު ޓޮމް ވަރަށް  .  ބޭނުން ސާފުކޮށްލަން

ކޮމިޓީން   އިންނަނީ  އިތުރުކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައެޅުމުގައި  މަތިން  ސިޔާސަތު  ލަފާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅަން. އޭ.ޖީ އޮފީހުން މި ވިދާޅުވަނީ މިނިސްޓަރަށް ދޭންވާ ބާރެކޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ    މިނިސްޓަރު

ރުކުރުމުގެ  ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންމެހެން އިންނާކަށް ނުޖެހެއޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބަސް މިތަނަށް އިތުބާރަކީ. އެހެންވީމާ

ދަކީ ރާއްޖެއަކީ އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ނުކުރާ ބާވަތެއްގެ ވެރިކަމެއް ކުރާ ޤައުމެއް. އެއީ  ޞަޤުމަ

  ދަ ރެކޯޑްގައި މި  ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. ހަމަ އޮން ވެރިކަމުގައި ޕާޓީތަކަށް އޮން ދަ ރެކޯޑް މި ކޯލިޝަން ވެރިކަމެއް. އެ

ކަމުގައި އެކި ޕާޓީތަކުން ކޯޓާ ދީގެން އެ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިން އެޕޮއިންޓްކުރާ މިނިސްޓަރުން އެބަ އާދޭ.  ދަންނަވަނީ މި ވެރި

އެ ވަޒީރު އެ ނިންމަވާ ނިންމެވުމަކީ މުޅިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ނިންމަވާ ނިންމުންތޯ  އައިމަ ސުވާލަކީ  

ގޮތްތޯ. އެއީ ވިދާޅުވާ  ލީޑަރު  ކޯލިޝަންގެ  ބަނޫނީ  މަޖިލީހުގެ  އެބަ ވަޒީރުންނާ  ޙު  ރައްޔިތުންގެ  ރިޕީޓެޑްލީ  ސްތަކުގައި 

  ދޭ އެ ނހުރި ގޮތަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ކުރީގައި ނީ  ސަރުކާރަށް ފައިދާ  ކުރައްވަނީ މި   އެކިއުސްކުރެވޭ ކަންތައްތައް އެ 

ރިއްޔާގެ މަޝްވަރާ އާއި ލަފާގެ މަތިން. ބަހެއް އެގޮތަކަށް. އޮފްކޯޒް ވަޒީރުން މަސައްކަތްކުރައްވަންޖެހޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫ

  ކަމެއް އޮތް ބާވަތުގެ ވެރިކަމެއްގައި ނޯވޭތޯ އެ ފުރުޞަތެއް އެ ޕާޓީއަށް ފޭވަރ ވާ ގޮތަށް    ވިޔަސް މިހާރު މި   އެހެން

ގެނެއްސަކުރުމުގެ.   އެގޮތަށް  ބަސް  އެ  އުފެދޭތީ  ސުވާލު  އެ  އެހެންވީމާއިންނަނީ  އެހެންވެ  ނެތެއްނޫންތޯ.  ދެން   .  ،

ޓު  މިހާރަކުއެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާގެ މަތިން، ޔޫ ޝުޑް ބީ ލޯޔަލް ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓޭ ނޮޓް    އްއިޓީއެބިގުއެމް

 ޔުއާރ ޕާޓީ ލީޑަރއޭ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .. .ފޯރުކޮށްދޭ ފެނުގެ ކޮލިޓީ ގަވާއިދު

 )ކޮމިޓީގެ އޯޑިއޯ ކެނޑިފަ(

_________________ 

 



  

  

 

 މަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްދާ

 އްޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝުކުރިއްޔާ . السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته`. 




