
 
 

 

ގެ  ދިވެހި ސަރުކާރު   ފަދަގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލޭ ދިވެހި   
 ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށައަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ   ނުކުރުމަށް ސިޔާސަތާއި ސްޓޭންޑް ބަދަލު  

ކޮބައިކަމާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަ އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   ކީ 
 ވަނަ މާއްދާގައި  3ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ކަމުގައި  މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި  

ފަރާ "އަދި  އިރު،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިންގާ  ވެރިކަން  ނަމުގައި  ދައުލަތުގެ  ބައިވެރިވާދިވެހި  ބައިނަލްއަޤުވާމީ   ތުން 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން   ންވާނީމުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލު ކުރާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު،   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 93  ނިންމާގޮތުގެ މަތިން" ކަމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އްސާއެކު ފޯޅަވަ،  ގޮތަށް ހިމެނޭ   ގެ ބައެއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަހައްދު  ގެ ދެކުނުން،އައްޑޫ ސިޓީ
ހަމަޖެއްސުމަށް  މޮރިޝަސްގެ  އަކީޗާގޯސްއޮންނަ   ސަރަހައްދެއްގެގޮތުގައި  ހިނގާ  ބާރު  ޤައުމުން   ސިޔާދަތީ   އެ 

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ދިވެހި  އި،މައްސަލައިގަފައިވާ  ށަހަޅާއަށް ހުއިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރިބިއުނަލް ފޮރ ލޯވް އޮފް ދަ ސީ
ކަމަށްވެފައި،  ވަކާލާތުކޮށް  ދެކޮޅަށް  މޮރިޝަސްއާ  ޚާއްޞަ ރާއްޖޭގެ  ތާއީދުކޮށްފިނަމަ،  ށް  މޮރިޝަސްއަ ފައިވަނީ 

ގެއްލޭ އިޤުތިޞާދީ   ބައެއް  ބޮޑުވާތީއާއިސަރަހައްދުން  ބިރު  ހޯދުމުގައި   ނެކަމުގެ  ސަރަހައްދު  އެ  އަލުން 
 ސަރުކާރުގެ ކުއްލިއަކަށް    ބެލެވެތީވެ،  ކުރިމަތިވާނެކަމަށްރާއްޖެއަށް  ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް  

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަހައްދު   އިން  ސަބަބުން ޗާގޯސް ރުމުގެ  ސިޔާސަތާއި ސްޓޭންޑް ބަދަލުކު
ބައި އެކަމުގައި    ހިމެނޭ  ހޯދުމުގެ  ގެއްލޭނެތީއާއި  ޙައްޤު  ދޮރު  ރާއްޖޭގެ  ބުނުމުގެ  އެއްކޮން  ރާއްޖެއަށް  ބަސް 
 ، އާއިބަންދުވާނެތީ

ސަރަހައްދު ބައިކުރުމުގައި  އެ  އެކު،  ށްވާތީއާވައްސާއި ޗާގޯސްގެ ގިނަ ރަށްތަކާ ކައިރި ޤައުމަކަދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފޯޅަ 
އިސްކަންދޭނީ   ޤައުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން  އޮންނަ  ކައިރީގައި  ބެލެ އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ވޭތީވެ،   

ޞަތު ބޮޑުކަމަށް ރާއްޖެއަށް ލިބުމުގެ ފުރު  ގެ ބޮޑު ބައެއްހިމެނޭ ސަރަހައްދު   ވަކާލާތުކޮށްފިނަމަ، ޗާގޯސްގެ ރާއްޖެ
 ޤަބޫލު ކުރެވޭތީއާއި، 

އިން  އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް   ކަމަށް  މޮރިޝަސްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ހިނގާ ތަނެއްޗާގޯސްއަކީ  
ލިބޭ   ގެއްލުން  މައްސަލައިގެ  ހަސްމަކީ  ނިންމި  ރާއްޖެއަށް    އެ  އިރު،ދިވެހިރާއްޖެކަމަށްވާއެއް  އިޔާދަ ނިންމުމަކީ 



 
 

 

ނިންމާފައިވާ  ނުކުރެވޭވަރުގެ   ލިބޭގޮތަށް  ގެއްލުމެއް  މަތީ   ތީވެ،ވާނިންމުމަކަށް ބޮޑު  އެންމެ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ 
ގުޅުންހުރި   ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ  މައްސަލައެއްގައި  ފަދަ  އެމަސްލަހަތާ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަރުކާރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެމަޖިލީހުން    93ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ހުށަހަޅައި،  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ގައިވާގޮތުގެމަތިން  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
    އާއި، ފާސްކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުން ނިންމާގޮތެއްގެމަތިން ކަމުގައިވާތީ

ޗާގޯސްގެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް އޮތުމުން  އިނގިރޭސިވިލާތް  ހިންގާ ޤައުމެއްގެގޮތުގައި    ސްގެ މައްޗަށް ބާރުޗާގޯ 
ހިމެނޭ ބަޔާމެދު މޮރިޝަސްއިން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިކަމަށް ވާއިރު، އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި،  

ޗާގޯސްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ހިނގާ  އަކީ  މޮރިޝަސްބަދަލުކޮށް،  ކުއްލިއަކަށް  ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު    ންކުރިން ސަރުކާރު
ނިންމުމަކީއި  ކަމުގަޤައުމު ނިންމި  އަދި   ރާއްޖެއިން  ލިބޭނެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ގެއްލުން  ބޮޑު  ނުކުރެވޭފަދަ  އިޔާދަ 

އިގާ ރާއްޖެއިން  މިމައްސަލައި އަދި،  އާއަކަ ކޮލޯމީޓަރގެ ބޮޑުބައެއް ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަކަށްވާތީ  96000ރާއްޖެއިން  
ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތުން ގަބޫލުކުރެވޭތީ  ބޭރުގެމިކަމުގައި    މިހާރު  އޮތްކަމަށްވެސް  ބިމުން  ނުފޫޒު  ރާއްޖޭގެ  އާއި، 
ވިޔަސް އިންޗިއެއްގެ މިންވަރުވިޔަސް  ވެލިފުކެއްގެ މިންވަރު  ކޮޑި  ކަނޑުން  ބަޔަކަށް    އަދި  ދިނުމާމެދު އެއްވެސް 

 ކޮޅުހަދާތީވެ،  ދެތަށް ދިވެހިން ނިހާޔަ

ދިރުންހުރި އަދި،   ކަނޑުގެ  އާލާވާ  ޗާގޯސްއަކީ  މަސް  ރާއްޖޭގެ  ޗާގޯސް ،  ވާއިރުސަރަހައްދަކަށް ،  މައްސަލައަކީ  ގެ 
އިޤުތިޞާދީސިޔާސީ،   ޚާރިޖީ،  ބާރުތަކާ  ސިޔާދަތީ،  ސިޔާދަތީ  ގުޅުންހުރި އި  އަދި  ނުހަނު  މަސްލަޙަތުތަކާ 

ގެއްލުން   ތީވެ،މައްސަލައަކަށްވާ ރާއްޖެއަށް  ބަދަލުގައި  އިސްކުރުމުގެ  މަސްލަހަތު  ރައްޔިތުންގެ  ދައުލަތާއި  ދިވެހި 
ގޮތަކަށް   ސްޓޭންޑާލިބޭފަދަ  މައްސަލަ އި  ސަރުކާރުގެ  ބަދަލުކޮށްފައިވާ  ޢިބާރާތުން    އެންމެ   ސިޔާސަތު  ހަރުކަށި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ   ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަށާއި  ޞީލު ތަފުމިކަމުގެ ފުރިހަމަ    ކުށްވެރިކޮށް، 
އިންޗިއެއް ނުކުރުމަށް   ސަރަހައްދުން ކޮޑި  ބަދަލު  ގެއްލޭގޮތަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި ސްޓޭންޑް  ވެސް 

                                    މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށައަޅަމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނ170ްއިދުގެ  ވާޤަ ތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިގޮވާލާ،  ސަރުކާރަށް  

 އާދަމް ޝަރީފް ހުށައަޅާ މެމްބަރު: 
 : މަޑުއްވަރީ ދާއިރާޙައިސިއްޔަތު
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