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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންޑް   ކޮމިޓީގެ    މެޓްކްލައިއެންވަޔަރަންމަންޓް  މިއަދުގެ    8ޗޭންޖް  ފެށީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

މަޖިލީހަ ފެނާއިއެޖެންޑާއަކީ  މިވާ  ހުށަހެޅިފައި  ބަދަލުތަކާ ނަރުދަމާ  ށް  ހުރި  ގެނެއްސަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލަށް    ގެ 

މި ދިމާވާ ކަމަކީ ހޯމަ ދުވަހު    ސްގޮގެންދެވޭ ހިސާބަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންކީގައި ބަލާލުން. މިއަދު  އެކުގައި ބިލު އެ 

ބައްދަލުކު   ދާއިރާތަކާއެބަޖެހޭ   މިހިރަ  ބައްދަލުކުރަން.  މިހާރު  ބިލުގައި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  މި  ރާއިރުގައި، 

އެނގިވަޑައިގެން ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  މުހިންމު  އި ފަބަދަލުތައް  އެކަންކަމާ   މަށް ކަ  އޮތުން  އަދި  ފެނޭ.    އަޅުގަނޑަށް 

ހުރި ބަދަލުތައް   އްސަ މުތަކަށް ގެނެޙޫހުރި މަފް ގައި މި ގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ސުވާލުކުރުމުގައި މީން އަޅުބެހޭގޮތު

ދެ ކަމެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ހުރުމަކީ  ނަގައިގަނެވިފައި  ބޭރަނގަޅަން  ވަޑައިނުގަންނަވާ  ވެސް ން   ފުޅުންނަށް 

އެދެން އަންގާލަ ބައްލަވާފައި   ދެއްވުން  ރަނގަޅަށް  ދުވަހުގަބިލު  އެ  އެއްބަސްވެފައި    އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އެއީ  އި. 

ބަ ހަފްތާ  އެގޮތަށް  މިއިނީ  ބާއްވަން.  ވެސް  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ތެރޭގައި  ހަފްތާ  އެކަމަކު  އެއީ  ނުބާއްވަން  ންދުގައި 

ހަފް އޮތީމާ  ބަންދުގައިއެއްބަސްވެފައި  އެހެންވީމާތާ  ބޭއްވޭނެ.  ނުއެއް  ދެން  މީތި  ކިހިނެ  ފަހައް،  މާއްތޯ  ދާއެއް  ރަކު 

  ތި   މި ބިލުގެ ހާޑް ކޮޕީ ވެސް އޮންނާނެއަދި  .  އިނގޭތޯ  ބަލާލަމުން ދަމާތޯ. ކިޔާލަމުން ވެސް ދާނަން އަޅުގަނޑުމެން

 ބޭފުޅުން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ން  އްކާތެރި ސާފު ފެމެންނަށް ވެސް ރަން ދިރިއުޅޭ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަން. މިފާއިރުޢާތަ  ،ފެށުން  .އެއްވަނަ ބާބު

ރަށަ އެ  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ނިޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ނަރުދަމާގެ  މިންވަރެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  ށް 

ފޯ  ގާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް  ޚިދުމަތް  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  ، މިންގަނޑުތައް  ރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތަކާއިޓަކައި، 

ފެނުކަނޑައެޅުމަށް   ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނޫން  އެ  އުސޫލުތަކާއި،  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ރައްކާތެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  ގެ 

ގާނޫނެ ކަނޑައެޅުމުގެ  އުސޫލުތައް  ގުޅޭ  ގާނޫނުގެ  ކަމާއި  ގާނޫނެވެ.  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ކިޔާނީ  ގާނޫނަށް  މި  ވެ. 

ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކާތެރި  ންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  މި ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި ބަޔާގަނޑު މަޤްޞަދުތައް.  މައި

ލިބިދޭ ރައްޔިތުންނަށް  ފެން  ސާފު  ކަމުދާ  ބޭނުންކުރަން  ކަށަވަރުއަދި  ކޮންމެ  ކަން  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  )ށ(  ކުރުން. 

ރަށަކާ  އެ  ރައްޔިތުވަރެއްގެ ނަރުދަމާގެއެކަށީގެންވާ މިން  ރަށެއްގައި ވެސް  ގާއިމުކޮށް އެ ޚިދުމަތް  ންނަށް   ނިޒާމެއް 

ނުން. ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއި، އެކަން  ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދި

ބޭނުންކަށަވަރު ވަސީލަތްތައް  ފެނުގެ  ހުރި  ލިބެން  )ނ(  މި ކުރުން.  ޖީލުތަކަށާއިކުރުމުގައި  އަންނަހާރުގެ  އޮތް  ން،   

ދެމެހެއްޓެނި ގޮވި ޖީލުތަކަށް  ރައްކާތެރިތެ  ވަސީލަތްތައް  އެ  ގޮތަށް  ކުރެވޭ  ބޭނުން  ހިމާޔަތްއްގައި  ރުމާއި،  ކު ކުރުމާއި، 

އްޖޭގައި  ކުރުން. )ރ( ދިވެހިރާކުރުމާއި، އޭގެ މަންފާ ފުރިހަމައަށް ލިބިދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުތަރައްޤީ



  

ދޫކޮށްރިކަމަފަތުރުވެ ސިނާ ށް  ތަންތަނާއި،  ރަށްތަކާއި  މަސައްކަތްޢީފައިވާ  ރަށްރަށުގަ  ދޫކޮށްފައިވާ  އާއި  އި  ކުރުމަށް 

އެތަނަކާ )ބ   ތަންތަނުގައި  ކަށަވަރުކުރުން.  ލިބިދެވޭކަން  ޚިދުމަތްތައް  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ގޮތެއްގައި  (  އެކަށީގެންވާ 

ޚިދުމަތާއި ނަރުދަމާގެ  ޚި  ފެނާއި  ބެލެހެއްޓުމާއި،އެ  ރެގިއުލޭޓްކޮށް  ފަރާތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި    ދުމަތް 

ތަކުގެ ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުން. )ޅ( ފެނުގެ  ތްޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާ  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި 

ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ހުއްޓުވުމަށް ނު  އެކުލަވާލަ  މަށްތަ ކުޑަކުރުވަވަސީލަތްތަކަށް  ޕްލޭނެއް    އި ދުރު ރާސްތާގެ 

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތަކަށް    ކަށް ބާރުއެޅުން. )ކ( ފެނާއި ބެހޭ އިދާރާތަ   ލަތުގެ ކަމާ ކުރުމަށް ދައުތްމަސައްކައޭގެ ދަށުން  

ބެދުގަސް ހިންގާ  ނިޒާމު  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ގެއްލުމުގެ  ދޭ  މުގެ  އިހުމާލުވު  އްޓުމުގައިހެ ލެގައި 

ގެއްލުމާ ލިބޭ  ފަރާތްތަކާއިގު  ސަބަބުން  އެފަދަ  މިހިރީ  ޅިގެން  ދެން  ގާއިމުކުރުން.  ނިޒާމެއް  އެޅޭނެ  ފިޔަވަޅު  މެދު 

 )އ(. ން އެޑްކުރައްވާފައި އިން ހަތަރު މާއްދާ. ރާފްޓް ކޮމިޓީޑް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  ، މިހާރު  އްލިފައި ތިބޭނީ. އެހެންވީމާތެރެއަށް ގެ   މީގެ  ޅުގަނޑުމެން ވެސްދެއްވާއިރު އަމިހާރު މި ބަދަލުތައް ކިޔައި

މަޤްޞަދުތަކަށްއެޑިޝަ އަންނަނީ  މި  ބަޔަކަށްތޯންސް  ކޮން  ނޫނީ  ސާ  ތޯ  ވެސް  ކުރިއަށް  ދީފައި  ފުކޮށްލައެކަން 

   ގެންދަވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެޑް އަންނަނީ  މި  ތެރެއަށް  މާއްދާއެއްމަޤްޞަދުތަކުގެ  ހަތަރު  ޑްރާފް  .ކުރެވޭ  ކޮމިޓީއެއީ  އިން  ޓް  އެޑްކޮށްފައި  ން 

އްދާއަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.  ތަރު މާއްދާ. ފުރަތަމަ މާ ހަ

މާއްދާއަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނި ތިމާވެއްޓަދެވަނަ  ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި  ކުޑަކުރުން.  ޒާމު  ލިބޭ ގެއްލުންތައް  ން  ދެ ށް 

އިތު  ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  ޚިދުމަތް    ރައްޔިތުންނާ  ރުކުރުމާއިފެނާއި  ގާތުން 

ފަރާތްތަކުގެ   ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކާއި  ދޭ  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  މާއްދާއަކީ  ހަތަރުވަނަ  ދިނުން. 

 ކުރުން.  ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް
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ތިއަމިހާރު   މަޤްޞަދު  ހަތަރު  އިތުރުކުރި  މި  ބޭނުން  އޭރުން    ޅުގަނޑު  ގޮތެއް.  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުން 

 ދެވޭނެތާ.  ގައި ގެންއަޅުގަނޑުމެން އެކައްޗެއް ކިޔައި އެއްގޮތަކަށް ވިސްނުން ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ލެވަލް

 



  

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޙައްޤު  ތިންވަނަ ލިބުމުގެ ޙައްޤުބާބު  މީހަކަށް   -3  .ތައް. ރައްކާތެރި ފެން  ކޮންމެ  މެ  )ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރުއުޅޭ 

ރައްކާތެރި  އަ ބޭނުންތަކަށް  ޒަރޫރީ  ބޭނުމަށާއި،  ލިބިގެންވެއޭ.  މިއްލަ  ޙައްޤު  ލިބުމުގެ  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ފެން 

މާއްދާގެ މި  ބޭނުމަށް  )ށ(  ލި  އިޓަކަ   )ހ(ގެ  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ފެން  ތެރޭގައި  ބުމުރައްކާތެރި  ޙައްޤުގެ  ގެ 

އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ އަގެއްގައި ސާފު އަދި ރައްކާތެރި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި، އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް ނުވަތަ  

ޙައް ވާސިލުވުމުގެ  ވަސީލަތްތަކަށް  ފެނުގެ  ވެސް  ނޫން  ހިއެ  ވުން  ލިބިގެން  މާއްޤު  މި  )ނ(  ދާގެ  މެނިގެންވެއެވެ. 

އެވަނީ    އިޓަކަ  ބޭނުމަށް ބުނެފައި  ކަމަށް  ހުރުން  ފެން ލިބެން  ރައްކާތެރި  މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ  ބޭނުންތަކަށް  ޒަރޫރީ 

ސާފުތާހިރު ކެ ބުއިމަށާއި،  ސާފުތާހިރުކަންމަތީ  އުން  ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ތަންތަނަށް  ދިރިއުޅޭ  ޓުމަށް  އްބެހެވުމަށާއި، 

)ބޭނުން ހުރުމަށޭ.  ލިބެން  ފެން  މިންވަރަށް  ކެއިވާ  ގޮތުން  ން ރ(  ޞިއްޙީ  ވާންވާނީ  ފެން  ފޯރުކޮށްދޭ  ބުއިމަށް 

 ވާންވާނީ  ތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފެން ރީ ބޭނުންބުއިން ފިޔަވައި ޒަރޫންރައްކާތެރި ފެންކަމުގައެވެ. )ބ( ކެއި

ރައެކަށީގެންވާ ސާފު   އަދި  ފެވަސް  ނުވާ  ނުބައި  ވަހަ  ފެނުގެ  ފެނާއި  )ޅ(  ތަފާތުކުރުމަކާއި  ނަށެވެ.  ސީލަތްތަކަކީ 

އެ ދިރިއުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވާންނުލައި  ފަސޭހައިން  ވާންމެންނަށް  ކަމުގައި  ވަސީލަތެއް  )ކ(  ވެ.  ވާނެއެސިލުވެވޭ 

ދި އެތަނުމީހުން  ވަސީލަތްތައް  ލިބިދޭ  ޚިދުމަތް  ފެނުގެ  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  ރިއުޅޭ  މެންނަށް  ންއެގައި 

ވާސިލުވެފަސޭހައިން ގާއި  ގޮތެއްގައި  ހުންނަވޭ  ފަތުރުވެރިކަމަށާއި ންމުވެފައި  ދަނޑުވެރިކަމަށާއި  އަދި  ވާނެއެވެ.     

ރަށްރަށުގަޢީސިނާ ދޫކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ދިރިއުޅޭ   ރަށްރަށުގައި  އެ  ވެސް  މަސައްކަތް  އި  ކުރާ  އަދި 

 )އ(.ވެ. ވާނެއެން ލިބިދޭ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުވެފައި ހުންނަފެނުގެ ޚިދުމަތް ވާ މިންވަރަށްފަރާތްތަކަށް ބޭނުން

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ މަޤްޞަދުތައްތައީމި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ފައީމި ޙައްޤު. އޭގެ އެންމެ  ލިބުމުގެ  ފެން  ޙައްޤުތައް. ރައްކާތެރި  މާއްދާ  ވަސީލަތްފެނާއި    .)އ(  ހު  ތަކަކީ  ފެނުގެ 

 އޭ.  ލިބޭނެ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެކަށީގެންވާ ހެޔޮ އަގެއްގައި



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އްޗަކުން އަޅުގަނޑުމެން... މި ހުރިހާ އެއެހެންވީމާ، 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މެ  ށް ޅޭ ކޮންމެ މީހަކަޖޭގައި ދިރިއުރާއް)ހ( ދިވެހި  4  .ގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤު އެކަށީ

ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެއެ މާއްދާ ކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް  )ހ(. މި  ޓަކައި،    ގެ ބޭނުމަށްގެ 

ޚިދު ނިޒާމެއްގެ  ނަރުދަމާގެ  ޙައްޤުއެކަށީގެންވާ  ލިބުމުގެ  ރަށަކާ މަތް  ދިރިއުޅޭ  މީހަކު  އެ  އެވަނީ  ބުނެފައި    ކަމަށް 

ގެ  އްވެ. ރައްކާތެރި ފެން އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤަށެ އެ

އެޚިދުމަތަ ވުން.  ންކީ  ޙައްޤަކަށް  ލިބިގެންވާ  ފެނާ  -5މެންނަށް  ނިޒާމެއްގެ  ރައްކާތެރި  ނަރުދަމާގެ  އެކަށީގެންވާ  އި 

އުޚިދުމަތް ލި ވަކި  ޙައްޤަކީ  ތުއްތު  މުރަކަށް ނުވަބުމުގެ  ބަޔަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ. އެއީ  ވަކި ޖިންސެއްގެ  ތަ 

ކު  ،ކުދިންނާއި ގޮތުން  ޒުވާނުންނާ  ،ދިންނާއިޅަފުރައިގެ  ހިމެނޭ  މީހުން  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  މީހުންނާއި،  ބޮޑެތި  އި، 

މެދުންއެ ލިބިގެންވާ  މެންނަށް  ނެތި  ޔާންކޮށްފައިވާ  ބަ  ބާބުގައި މި    -6  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ޙައްޤެކެވެ.ކެނޑުމެއް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް  އަންނަނި  ޙައްޤުތައް  ދައުލަތުން  ކަންކަންޓަކައި  ކުރަންވާނެއެވެވި  ފެ  )ހ(  ނާއި  . 

ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނި  ގޮތެއްނަރުދަމާގެ  ގާއިމުކޮށް ހަރުދަނާވި  ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް  ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް  ކުރުން.  ގައި 

ރަ ގޮތުން  ޞިއްޙީ  ނަރުދަމާގެ  )ށ(  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު  ލިބިދެވޭކަމާއި،  ރައްޔިތުންނަށް  ފެން  ސާފު  އްކާތެރި 

މަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމުގައި  ކުރުން. )ނ( ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭކަން ކަށަވަރުޚި

އެ އެ  އި މެހަންކުރިމަތިވާ  ނައްތާލުމަށް  ހުރަސްތައް  ހުރިހާ  ދަތިތަކާއި  ހުރި  ކުރެވެން  މަސައްކަތްތަކެއް    ވަގުތަކަށް 

ލި ބޯފެން  ރައްކާތެރި  ސާފު  )ރ(  ލިބުމާއި    ، ބުމާއިކުރުން.  ބޯފެން  ސާފު  ފެންވަރެއްގައި  ރައްކާތެރި  ރަނގަޅު 

ޚި ރައްކާނަރުދަމާގެ  ދަތިތަކުން  ކުރިމަތިކުރުވާ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ލިބިގަތުމަށް  ޙައްޤު  ދުމަތް  އެ  ތިބެ  ތެރިވެ 

 ކުރުން. ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރު  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް
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