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ކަމަށްވެސްނާ

ނޑު އެްއ ގަ
ރަކަށްސް ވަ 

ދވަސްވެފައިވާ
އެއަށް ވުރެ

  .ވެ

ދައުރެއްމު 
 ތަންތަނާއި،
އްސަނދިކަން
 އެހެނިހެން
ނެ ސުވާލަކީ
ްނ ޚާއްޞަ
ޞިލުކޮށްދޭްނ
އެއް ކަމުގައި
 ނިސްބަތްވާ

ރިކަ ބެހީެނ
ދރަތީ ތަރިކަ
ބުތަކަށްޓަކައި
އ، އާސާރީ
ޞަރަޙައްދުތައް

ތަންތަނެވެ 
މަދުން ނޫނީ
އާދަޔާ ޚިލާފު
އަދި ރާއްޖޭގެ

  

ބަލްންޖި ޓެ
ހެރިޓޭޖްގެލ 

ށް، އާސާރީ
ހުކުރު. ނެވެ
ތަރިކައިގެ ފީ

ތީ ތަރިކައެވެ
ގެ ޚާއްޞަ
ރިކަން އަދ

   

 ތަރިކައާބެހޭ
ތުންތރީޚީ ގޮ
،) ންޓިފިކް

މި ހަތަުރ. 
ވެންތައްތަކެ

ނޑު  މައިގަ

 ރާއްޖެއިްނ
ވަނަ އަހަރު

ދާއެެވމުޢާހަ
 ބަލައިލުމަކީ

ތާރީޚީ ބިނާ

ަ ނންވާ މައި
ށ ކޮންމެވެސ
 ނުވަތަ ދުވ
އިގެ މާނަ 
ލައިލަމާތޯއެ

ސް މުހިއް
އި،ތަކެއްޗާ

ކާދައިގެ މުއް
ކީ ދުނިޔޭގެ
ދން އުފެދޭނެ
މުޖުތަމަޢަކުނ
ހމައަށް ވާޞ
ތން ތަރިކައެ
 އެއްޗެއް

ތގައި ތަރި
އާއި ޤުދު 

ަޞ ސަބަބު
މިސްކިތްތައް
ޅންހުރި ޞަ
ސްދީފައިވާ 
 ނުވަތަ މަ
 ނުވަތަ އާ
ދިގަލިކިޅި އަ
. ސާލުތަކެވެ

އެއީ .އެވެ
ންޖިބަލްނ ޓެ
މިސާލަކަށް 

އދީ ތަންތަނ
މިއީ ސަގާފީ
ޔކީ ޤުދުރަތީ
ްއގެމުޖުތަމަޢެ
ތެރސައްކަތް
.ނތައްތަކެވެ

އި މާއްދީ
އެއީ ތާ. ވެ

ސައިނ(ގން 
.ސަބަބުންނެވެ

އްމު ކަނމހި
 ދޭހަވާ

ނމަށްޓަކައި
ވަ 1972

ރިކައާބެހޭ 
ދާއަށްޢާހަ

ާ  އެންމެ 

ކުރަން ބުޭނ
 އޮތްގޮތަށް
 ވާރުތަމުދާ
އި ތަރިކައި

ބަލަ ކޮބައިތޯ

ވެސއި ވަރަށް 
ނަ ކުރާ ތަ
ފތާއި، އާދަކާ
ސަނދިކަމަކ

ދެނ. ކމެކެވެ 
ނުވަތަ މު 

ޖީލުތަކާ ހަ
މިގޮތު. މެވެ
ނުވަތަ މއް

  .ކަމެވެ

ނނަވާ ގޮތު
)ލ ހެރިޓޭޖް

 ވަކި ޚާއްޞ
ސާލަކަށް މ
ތަކާއި ގުޅު

ގެނެސލަވަރު 
ސަބަބުން،
 ސަބަބުން
ސްކުޅި، އީދި

މިސާ ރިވެތި 

ހާލެވިގެންވެ
މިގޮތުން. ވ

. ތަންތަނެވެ
އ ފަދަ މްާއ
ނޑުވަރު، މި
ޔަ އަނެއްބަ

 ނުވަތަ މު
 އިހުގެ މަސ
ވިގެންވާ ކަން

އްގައި ގޮތެ
ގޮތެވެ 4ނީ 

ސާގެ ރޮނުގ
ސަ) ތެޓިކް 

 ވަރަށް މު
މުހިއްމުކަން

ފޯރުކޮށްދިނު
ދާއަކީ ޢހަ 

ދުނިޔޭގެ ތަރ
ާ ކރިން މިމު

 ހާމަކޮށްދޭ

ރުކަޒުން ކު
ގ ތެރޭގައި
ވެނީ އެއީ 
 ޙަޤީޤަތުގައ
ޮ ތަރިކައަކީ 

ދިރިއުޅުމުގައި
މި މާނަ އި 

ާ އި، ސަގާފަ
ކައިގެ މުއްސ
ލިގެންދާ ކަ
ޤައުމަކުން
ނަން އޮތް 
ފަދަ ކަންކަމެ
ސް، އެކަމެ
ތނާއި ކަންކަ

 ވަޑައިގަން
ކަލްޗަރަލް(

ތަރިކައަކީ
މިސާ. ޗެވެ

ރީޚީ ހާދިސާ
ސަގާފީ ކުލަ

 ހުރުމުގެ ސ
 ޖަނަވާރުގެ
އިސްދޫ ބޭސް
ރތަރިކައިގެ 

ތޕަކަށް ބަހާ
އެވެ) ތަރިކަ

ތަކެއްޗާއި 
ޞރަޙައްދުތައް
އތީމު ގަނ
ތަރިކަ ބެހޭ
ޤައުމެއްގެ

ރކާތްތައް، 
ތއް އެކުލެވި

ނޑު މައިގަ
ޑު އޮންނަނީ

ދިރާސާ،  
އީސް( ގެއް

ނެގަތުމަށް
 ދެވޭ މު

 

ޯ ޖީލުތަކަށް 
އެއް މުޢާ

ވަތަ ދުނު 
ދިއުމުގެ ުކ

ނުވެރިކަން

މަމި ވހު 
 ޢާންމުންެގ
ރު މި ބެލެވެ
ނނަމަވެސް

ވުމާއެކު . 

ންމު ދި ޢާ
އިގެ ގޮތުގަ

ތާރީޚާއ ންގެ
އއްގެ ތަރިކަ
ދަރަޖަ އުފުލ

ކީ ތަރިކައަ 
ރިކޮށް އަންނަ
ކާދައާއި މިފަ
ދަކާދައަކީވެސ
ނޖެހޭ ތަންތަ

އއްބަސްވެ
ފީ ތަރިކަ 
ނ ސަގާފީ 
އި، ތަކެއްޗ
ގތައް، ތާރީ
ތނަކަށް އެސ

ސިފަތަކެއް
ސފި ނުވަތަ
އި. ކެއްޗެވެ

 ޤުދުރަތީ ތަ

ގޮތްރ ދެ 
އުނަވީ ތަމަ(

ނަ މާއްދީ 
ދުރަތީ ޞަ
ދ، އަދި އު
ވތަ މާއްދީ 

އަކީ ޤަރިކަ
ސގާފީ ޙަރަކާ

ސިފަތަނޫން 

ނޝަނަކީ މ
ނޑު ވ މައިގަ

)ސޯޝަލް(
 ސިފަތަކެއް
މުކަން ދެނެ
ރަޙައްދަކަށް
 . ވާތީއެވެ

ނންއޮތް ޖީ
މުހިންމު 
"ވެންޝަން

ދާތަކަށް ދއި

މާއި ފަންނު

ކައިގެ ދުވަ
ދޭހަވާ މާނަ
ނމުން މިހާރު

އެހްެނ. އވެ
.ނެއެވެކރެވޭ 

ނޑުމެންގެ
ބކީ ތަރިކައި
ނޑުމެން ޅުގަ

ބެައ. ތީއެވެ
އބައެއްގެ ދަ

އެވެ؟ ތަވަ
ރައްކައުތެރި
ޗާއި، އާދަކާ
ނުވަތަ އާދަ
ތިރާމް ދޭން

   

މވެރިން ެއ
އެއީ ސަގާފީ

މި ގޮތުން 
 ބިނާތަކާއި

ގެ ޒަމާންވީ
އފައްދާ އެތަ
 ޚިލާފު ސ
ރޭ ސޫފާސޫ
ތަކެަޞ ވާ 

ޗާތައް މިއީ

އަދި އިތުރު
(ންޖިބަލް ޓ

ނަން ހުންނަ
ު  ޚިލާފް ޤު
 ސަރަޙައްދު
ޖިބަލް ނުވަ
އުނަވީ ތަރ
ލަވަ، ސަ

މާއްދީ ނޫ އި

 ކޮންވެން
ކ މުހިއްމުވާ
ޢީ ގޮތުން 
ރި ޚާއްޞަ
އްމުިގެ މުހި
ރަވަތަ ސަ

ސިފަކަމަށްވާ

  :ޝަން 

ށް އަނަްނ
 އެންމެ 
ރިޓޭޖް ކޮން
ލިބިދޭ ފައި

 

އްކަތްތެރިކަމާ

ހަރުގެ ތަރިކަ
ބުނުމުން ދޭ
ރިކައޭ ބުނު
ހީގެ ގޮތުގައެ
އި ބޭނުން ކު

 

ނއކީ  އަޅުގަ
ސަބަބަ. ވެ

ބަދުވެސް އަ
އްތަކަށް ވާތ
 ވެސް އެ
ވ އެއްޗެއްބާ 
އް ދީގެން 
ނއި، ތަކެއްޗާ

އެއްޗެހި ނު 
ދަރާއި އިޙްތ

ތައް ބަޔަށް؟

އިގެ ޢިލްމު
އެ. ޔަކަށެވެ

.އެވެ) ޖް
 އިންސާނީ
ޒިޔާރަތް، 
ސާނުން އު
އކީ އާދަޔާ

ހާގެހި، ދިރޭ
ބބުން ޚާއްޞ
ކައިގެ ބަގީޗާ

   ކޮބާ؟

 ތަރިކަ އަ
އާއި އިންޓެ
ވެނީ ފެންނަ
ތް، އާދަޔާ
ދ އާސާރީ 

ންޖޓެ. ތކެވެ
ނުވަތަ މައު
ކުޅިވަރު، 

ކަންކަމާއިދ 

 ހެރިޓޭޖް
އްދީ ތަރިކަ

އިޖްތިމާޢީ 
ފެންނަންހުރ
ފީ ތަރިކައި
ނކަށް ނުވަ
މި ހަތަރު ސ

 ކޮންވެންޝަ

 ޙިމާޔަތްކޮށް
އިކޮށްފައިވާ

ވރލްޑް ހެރި
ދާއިން ލޢހަ

  .ނކަމެކެވެ

ނގެ މަސައް
 .ވ

މި އަހަ 
 ތަރިކައޭ ބު

ތަރ. ރުމެވެ
ޅި އެއްޗެހީ
ދއިރާއެއްގައި

 އަކީ ކޮބާ؟

ތަރިކައަ 
ރާ އެއްޗެކެވެ

އަބަ އްތަކަކީ
ށދޭ ކަންތައް
ން ތަކުގައި

ކީ ކޮންއަ 
މިއްޔަތުކަމެއް
ވާ ތަންތަނާ
، ތަންތަން

ވރިންގެ ޤަދަ

 ބެހެނީ ކިތަ

ތަރިކައި 
ނޑު ދެ ބަ
ރަލް ހެރިޓޭޖް

ދެވޭމކަން
ޙައްދުތައް، 

މިފަދަ އިންސ
ތަރިކައަ ތީ

ނަ ގަސްގަހާ
މއްގެ ސަބަ

ގެ މުރަކައަޑީ 

ފީ ތަރިކައަކީ

ސަގާފީ 
އާ) ދީ ތަރިކަ

އި މި ބެލެވެ
ް ތް، ޒިޔާރާ
ތް، ކާށިދޫ
ލުތަޅު މިސާ

ންޖިބަލް ނު
ކު ދަތަކާއި،

ރިކަން ފަދަ

ވާރލްޑް 
ް. ދާއެކެވެ މާ
،) ޓޮރިކަލް

އެތަނަކުން 
ކީ ސަގާފީ
ކީ އެތަނަ
ނޑުތަކަކީ މ

ޑް ހެރިޓޭޖް
   

ތަރިކަ 
ޮ ނަށް ސޮއި

ވާ"ރެވުނު 
މުޢާއަށް މި

ހެން ބޭނުން

ދިވެހީން
ވާތީއެވެ

 
   

ކަމަކީ 
ބަދަލުކު
މުސްކުޅ

ފުޅާދާމާ
  

ތަރިކައަ
  

 
އަދާކުރާ
ކަންތައް
ހާމަކޮށް
މައިދާން
ތަރިކައަ

ންމިއަހަ
ބޭނުންވާ
ބަލާ ތަ

ލުވެއަހު
  

ތަރިކަ 
  

 
މައިގަނ

ނެޗުރަ(
މުހިއްމު
ޞަރަޙަ
އަދި މި
ޤުދުރަތީ
ނުފެންނ
ރީތިކަމެ
ނޑުއަ ކަ

  

ސަގާފީ
  

 
މާއްދީ(

ގޮތުގައި
މިސްކި
މިސްކި
ރަނގަޅު
ންއިންޓެ
ކާދައާދަ

ބޭސްވެ
  

 
ދާމުޢާހަ

ހިސްޓޮ(
އަދި އެ
ސިފަައ
ސަބަބަ
މިންގަނ

  

ވާރލްޑް
 

 
މިހާތަނަ
ފާސްކު
ރާއްޖެއަ
ކޮންމެހެ

2  

ދުރަތީ 
 ކާއިޚަ 

ތަކާއި 
ތަކަށް 

ކައިެގ 
ވަނަ  

" ނާުރ
އްޔޫމް 
ށިގެން 

  

ސްގަިއ 
އެޅުނު 

ވަނަ  
ވަނަ  

ފާހަގަ 
ހިންމު 
ތަކަށް 
 ،ތމާއި

ކައިެގ 
ނވެސް 

އދަސް 
އިވަީނ 
ތަނުެގ 
ކުރެވޭ 

 މާލޭ 
އިވެސް 
އްަޞ 
ތުރަްށ 

2008

ޤުދު. އމެކެވެ
ޙައްޤު ތާރީޚަ
ހން ޤައުމުތަ
އެއް ބިނާތަ

ޤްވާމީ ތަރިކަ
2007އީ 

އުމީ ސެމިނާ
ޢަބްދުލް ޤައް
ހަރުން ފެށި

ތޫނިސްވަހު 
ނޑައެ ނ ކަ

22ކޯގެ 
18ހުގެ 

ާ މިދުވަސް 
ކޮޅުގެ މުހި
 އޮތް ޖީލުތަ
ރު ދެނެގަތު
ނިޔޭގެ ތަރިކަ
ފިކުރުކުރުން

އަދި މުޤައް
އ ހިމެނިފައި
ފަދަ ތަންތަ

ފާހަގަ ކު 

ޖހިފައިވަނީ
ފެންވަރުގައި
 އެންމެ ޚާއް
 ވުމުގެ އިތު

8ވސް 

  ކަޒު 

ނ ކުޑަ ޤައު
ރވެރިވުން ޙަ
ނިޔޭގެ އެހެ

މި ބަ ޤަދީ

 ބައިނަލްއަޤް
ދިޔައީ ގެން

އ ބެހޭ ޤައު
 މައުމޫން ޢަ

ވަނަ އަ 2
  . ންނެވެ

ވަނަ ދުވަ 
 ޤަރާރަކުން

ޯ ނު ޔުނެސް
ުއޭޕްރީ ލް މަ

. މައިފައެވެ
 ދަރިފަސްކޮ
 އަންނަން

ންވާ މިންވަރ
އަދި ދުނ. 

 ވިސްނާ ފ

ނީ ތަރިކަ 
 ބޮޑު ބައެއް
ރުސްތާނު 

މިގޮތުން 

ރމަށް ހަމަޖެ
ެ  ދުނިޔޭގެ 
ގ ތެރެއިން
ތަރިކައަކަށް

  ރުން 

 ދުވަ

ޤައުމީ މަރުކަ

ނިސްބަތުން
އަކީ ފަޚުރު
ތއްގައި ދުނ
މިރާއްޖޭގެ 

މިގެންދަނީ 
ށް ހަމަޖެހި
އި ތަރިކައާ
ލްއުސްތާޛު

2008ސް 
ގުޅިގެން ވމާ

18މަހުގެ 
ސްކުރެވުނު

މހު ބޭއްވުނު
ހަރެއްގެ އޭ
ރމަށް ނިންމަ

އިންސާނީ
ޙިމާޔަތްކޮށް

ރލުން ބޭނުން
 ހިމެނެއެވެ 
 ކަމާމެދު

  .އވެ

ދީނ"  ރަކީ 
ތަރިކައިގެ 
ތކާއި، ޤަބު

ވެސްނކީ 

ޚާއްޞަކުރު
މިސްކިތަކީ 
ނީ ތަރިކައިގެ

ދީނީ ތަ ތަކީ 

 ފާހަގަކު

ރކައިގެ

  
ިދުމަތްކުރާ ޤަ

  

އުމުތަކުގެ 
ސ މިރާއްޖެއަ
ޚއްޞަ ގޮތެ
މިސިފަތައް 

މުން މގަކުރަ
ހަގަކުރާގޮތަށް
ޖޭގެ ތާރީޚާ
ހޫރިއްޔާ އަލް
ކައިގެ ދުވަސ
މަށް ވިދާޅުވު

 އޭޕްރިލް މަ
އގައި ފާސް

ަމ ވެމްބަރު 
 ކޮންމެ އަހަ
ފާހަގަ ކުރު
ރޭގައި އި
އްދުތައް ޙި
އގެ އެއްބާރު
ތރު ކުރުން
ގެ ނާޒުކު
އި ހިމެނެއެ

ޝިޢާރހުގެ 
ގެ ސަގާފީ 
ާ  މުންނާރުތަ
ދ ތަންތަނަ

 މިއަހަރު 
މއެއީ އެ  

އި ހުރި ދީނީ
ރު މިސްކިތަ

 ދުވަސް

ރ މިސްކިތް

 ތަރިކ

 ތާރީޚަށް ޚި

ޤަ އެހެން 
ހންނަމަވެސް

ވަކިން ޚާ 
ސޚާއްޞަ 

ރއްޖެ ފާހަގަ
އޖޭގައި ފާހަ

ރާއްޖޭ"އްވި 
އީސުލްޖުމްހޫ
ޤވާމީ ތަރިކަ
ނދަވާނޭ ކަމަ

 އަހަރުގެ 
ހސިންތާއެއް

ނޮވެ ގެ އހަރު 
ކުރެވި ފސް

ސ ކަމުގައި 
ތަކުގެ ތެރޭ
ނއި ސަރަޙަ
ފަރާތްތަކެއް
ތރިކަން އިތު
ެ ނ ތަންތަނު
ތކުގެ ތެރޭގަ

ކައިގެ ދުވަހު
އިރު ރާއްޖޭގެ

ތަކާއި،ކިތް
ހރުގެ ފަދަ

ފާހަގަކުރުން
.ދީގެންނެވެ

ރާއްޖޭގައި 
ހުކުއަދި  

ރިކައިގެ 

 މާލޭ ހުކުރު

ޤުވާމީ

ިދވެހިބަހާއި 

ކީ ދުނިޔޭގެ
އެެހ. މެކެވެ
.ވެ ކެ އެރއްޖެ

ޚާއެއްނުވާ 
 

ދު ދިވެހިރާ
ދވަސް ރާއް
ތރޭގައި ބޭއް
ރާއްޖޭގެ ރައ
އިނަލް އަޤް
ރަމުން ގެން

ވަނަ 198
ގެ މަާހ 
ވަނަ އަ 

ރ ވަނީ ފާ
ސްއިގެ ދުވަ 

 މަޤްޞަދުތަ
ވޭ ތަންތަނާ

ރިހާ ސވާ ހު 
ދު ހޭލުންތެ
 ބެލެވިދާނެ
ު މަޤްޞަދުތަ

ނިޔޭގެ ތަރިކަ
ތުން ބަލާއި

މިސްކި. އވެ
ހަ މާއުލުޫދ

 ދުވަސް ފާ
މިއްޔަތު ދީނ

،ކަށް ވެފައި
.އި ވާތީއެވެ

ޔޭގެ ތަރ

ނަލްއަޤު

ދ

ވހިރާއްޖެއަކީ
 މަދު ޤައުމެ
ް ބިފައިވާ ރާ
ފދަ ދެވަނައެ

 . އޖެއެވެ

މިއަ! ދހެވެ
މިދު. ގައެވެ

 މަހުގެ ތެ
ލސާގައި، ރާ
ރުގައި، ބައ
 ފާހަގަ ކުރ

82ދވަހަކީ 
ICOMO

1983އދި 
އި މިޤަރާރު
ޔޭގެ ތަރިކައި

ނޑު އިގަ
ގައި ބެލެވޭ
ގައި ޙިއްސާ
ު ފތްތަކާއި މެ
ވޭ ނުވަތަ

ގަކުރުމުގެ މ

އހަރުގެ ދުނ
މިގޮ. މިއެވެ

ގެ ތެރޭގައެ
ޔރަތްތަކާއި

 

މިއޖޭގައި 
ިތަށް އަހަން
ފަދަ ތަރިއަކަ

ކަމުގައ ބިނާ

ދުނިޔޭ

ބައިނަ

  
   

ދިވެ 
ޞީލަތްތައް 
ރިކައެއް ލިބި

އެފަދަލފަށް 
ރާއް ބިފައިވި

އާދެ 
ވހުގެ ގޮތުގަ
ހރު ޖުލައި
ޅވުމުގެ ޖަލް
އވި ތަޤްރީރު
އޖޭގައިވެސް

  
  

 

މިދު 
OSއވުނު 
ައ. ވަހެކެވެ

އދަލުވުމުގައި
ވަހަކީ ދުނިޔޭ
ރމުގެ މައ
އސްމާލުކަމު
ރވައިދިނުމުގަ
ފތު ސަގާފަތް
ތގައި ބެލެވޭ
ަދވަސް ފާހަ 

  

މިއަ 
މި" ނތަން 

ނީ ތަރިކައިގެ
ތރަށް ޒިޔާ

. ނާތަކެވެ
  

ރާއް 
ކރު މިސްކި
ހގަ ކުރެވޭފަ
ރަޖައެއްދެވޭ

   
  
   

ވަޞ
ތަރި
ޚިާލ
ލިބި

    

   
ދުަވ
އަހަ
ހުޅު
ދެއް
ރާއް

   
ބްޭއ
ދުވަ
ބައް
ދުވަ
ކުރު
ރައު
ފޯުރ
ތަާފ
ގުޮތ
މިދު

   
ތްަނ
ދީނީ
އިތު
ބިނާ

   
ހުުކ
ފާަހ
ދަރަ



އައީ  އުފެދިގެންދުނިޔޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް   
ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ހަނގުރާމައިގެ ބިރުވެރިކަމުގެ . ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށް ފަހުގައެވެ

އަގުނުކުރެވޭ ތަރިކަތައް ނެތިގެން ދާތަން ފެނުމުން އެތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
އެހެން ނަމަވެސް އެދުވަސްވަރު . އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެކަމުގެ އިޙުސާސު ކުރެވިގެންނެވެ
ކުލަ  މިފަދަ ޚިޔާލުތަކަށް ޙަޤީޤީށްވީ އުފެދުނު ލީގް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ބަލިކަށިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަ

މިގޮތަށް ކަންތައް އޮއްވާ މިކަމަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބުނު ކަމަކަށް . ނުޖެހި މަޑުޖެހުމެވެ
. ވެއަސްވާން ހައި ޑޭމްގެ މަޝްރޫޢެ  ގައި ބިނާކުރަން ނިންމުނުމިޞުރުގެ އަސްވާނުވެގެންދިޔައީ 

ޚުގެ ޚަޒާނާތައް އެތަނެއްގައި ފޮރުވިފައިވާ ރުގެ ޤަދީމީ ތާރީޑޭމް މިގޮތަށް ބިނާކެުރވުމުން މިޞުމި
އެހެންކަމުން . ެއވެޤުވެގެން ދިއުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެގެންދިޔަޣަރަ" އަބޫ ސިމްބަލް ފައްޅިތައް"

ޖަމްޢިއްޔާ ޔުނެސްކޯއިން  ގެ ސަގާފަތާބެހޭ . ދ.ވަނަ އަހަރު އ 1959މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ 
އްދާބެހޭ އެސަރަޙަ. ދަ ކެމްޕޭނެއް ފެށުމެވެވަރުގައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ވަރަށް މިސަރަޙަ

އެންމެ ޚާއްޞަ . ދިރާސާތައް އަވަސްކޮށް އާކިއޮލޮޖިކަލް އެކްސްކެވޭޝަންތަކެއް ހިންގުނެވެ
" ފިލޭ ފައްޅިތައް"އަދި " އަބޫ ސިމްބަލް"އްދުގައި ހުރި ތްެއގައި ފާހަގަކުރެވުނީ އެސަރަހަގޮ

. އްދުތަކުގައި އަލުން ރޭވުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތެވެސަރަހަންނާނެ ރޫޅާލުމަށް ފަހު ހިކިފަސްކޮށް އޮ 
މިގޮތުން މިމަސައްކަތް ވެގެން ދިޔައީ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވުނު އެންމެ ފުޅާ 

މިލިއަން ޑޮލަރު  80މުޅި ޖުމްލަ . އަދި އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދު ހިނގި އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައެވެ
ދުކޮށް ރީ އެމަސައްކަތަށް ތާޢީ ސައްކަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހަދިޔާކު ޚަރަދުވެގެންދިޔަ މިމަ

ދިސާގެ ސަބަބުން މިޙާ. ޤައުމުންނެވެ 50ސް ކުރެވުނު އެތަރިކައިގެ މުހިންމުކަން އިޙުސާ
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގެ 

ޚާއްޞަ  ދުނިޔޭގެ އެއްޤައުމެއްގައި ހުރި. ހިންމުކަން ހާމަވެގެންދިޔައެވެއެއްބާރުލުމުގެ މު
މިގޮތުްނ . އްސާކުރާ ތަންތަނަށް ވެދާނެކަމުގެ ފިކުރުކުރެވެން ފެށުނެވެ ތަރިކައަކީ މުޅި ދުނިޔެ ޙި

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ޙިމާޔަތްކުރެވުނު ސަގާފީ ތަރިކައިގެ 
 ގައި އޮންނަ މަހެންޖޮދާރޯ އާސާރީއްދާއި ޕާކިސްތާނުވެނިސްގެ އާސާރީ ސަރަހަރޭގައި ތެ

އަބޫ "ކޮންމެއަކަސް . އްދާއި، އިންޑޮނީޝިއާގެ ބޮރޮބަދޫރުގައި ހުރި ފައްޅިތައް ހިމެނެއެވެސަރަހަ
ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ބިނާތަކާއި މައްސަލައަށްފަހު ޔުނެސްކޯއާއި، އިކޮމޮސް " ސިމްބަލް
  .ދާއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެމަޖިލިސް ގުޅިގެން މުޢާހަ  ތަކާބެހޭއްދުސަރަހަ

  

ގައި ލިޔުމު ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި މުހިންމު ދެބައި ހިމެނޭ ވާހަކަ ކުރިންވެސް މި  
މިގޮތުން ސާަގފީ ތަރިކައާއި ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ގުޅުވާލާ . ބަޔާންކުރެވިގެން ހިނގައްޖެއެވެ

ތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޚިޔާލު ފުރަތަމަ އައީ ދުނިޔެއިން މިފަދަ ޚާއްޞަ 
ން ގޮވާލީ މު މިބައްދަލުވު. ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ  1965އެމެރިކާގައި 

ދުނިޔޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޓްރަސްޓެއް އެކުލަވާލައި މުޅި ދުނިޔެއަށް އޭގެ މުހިންމުކަން 
ދަޔާ ޚިލާފު ސަގާފީ ތަރިކައާއި ޤުދުރަތީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ސަރަޙައްދުތައް ނިސްބަތްވާ އާ 

އަދި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް މިތަންތަން އޭގެ އެންމެ . ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ
ނުވަތަ . އެން. ސީ. ޔޫ. އޭގެ ތިން އަހަރު ފަހުން އައި. ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމެަށވެ

ދުރަތީ ތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޔޫނިއަންއިން މިވާހަކަތައް މިގޮތަށް ގެނެސް ޤު
ގެ .ދ.ވަނަ އަހަރު ސްޓޮކްހޯމްގައި ބޭއްވުނު އ 1972އަދި . ހުށަހެޅުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ 

ތަކާއިމެުދ އަދި މިހުށަހެޅުން . އިންސާނީ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ކޮންފަރެންސްއަށް ހުށަހެޅުނެވެ
. ދާއެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ ރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އެއް މުޢާހަސްކުރެވި ސަގާފީ އަދި ޤުދުރަތީ ތަބަޙު
ންމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވުނު ދުނިޔޭގެ ގެ ޔުނެސްކޯ ޢާ  1972ނޮވެމްބަރ  16 އެއީ

ސަބަބުން ފުރަތަމަ ދާގެ ހަމިމުޢާ. ދާއެވެ ތީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުޢާހަސަގާފީ އަދި ޤުދުރަ
އަދި ޤައުމުތަކުގައި ހުރި ޤުދުރަތީ . މިއުސޫލު ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ" ދުނިޔޭގެ ތަރިކަ"ފަހަރަށް 

އަދި ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މުހިންމުކަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތެއްގައި ޙިއްޞާކުރުމުގެ އުސޫލުތަކެއް 
ށް ނިސްބަތްވާ ޚާއްޞަ ތަރިކަ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެރަށަކަ. ޤާއިމުކުރެވުނެވެ 

ހުރުމުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމަކުން އެތަރިކައެއްގެ މުހިންމުކަން ޙިއްސާކުރާ 
ނޑެއް ޤާއިމުކުރެވުނެވެ   .ތަރިކަވެސް ހުރިކަމަށް ދެކި މިފަދަ ތަންތަން ފާހަގަކުރުމުގެ މިންގަ

    

  ރާނެ ފައިދާތައް ވާރލްޑް ހެރިޓޭޖް ކޮންވަންޝަންގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކު 
  

. ގައެވެ  1986މެއި  22ދުނިޔޭގެ ތަރިކައާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވީ   
އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން މިއަާދ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން ކަމާގުޅޭ ތަފާތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ 

ކުރުމުން ފުރަތަމަ ދާއެއް ތަސްދީޤުމިފަދަ މުޢާހަ . ވެތަފާތު ގޮތްގޮތައް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެ
އުފެދޭނެ ސުވާލަކީ މިއިން ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ލިބޭނީ ކޮން 

ދާއިން ވާނެ ފައިދާއަކީ އަދި ޤުދުރަތީ ތަރިކައަށް މިމުޢާހަރާއްޖޭގެ ސަގާފީ . ކުރިއެރުމެއްތޯއެވެ 
ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ލިބޭނީ ކޮން  ކޮބައިތޯ އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިއިން ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ 

ދާއިން ވާނެ ފައިދާއަކީ އަދި ޤުދުރަތީ ތަރިކައަށް މިމުޢާހަކުރިއެރުމެއްތޯއެވެ؟ ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ 
  ކޮބައިތޯ އުފެދޭ ސުވާލެވެ؟

  

ދާއެއްގައި ރާއްޖެ އި މިފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގަ  
ރާއްޖޭގައި މިައާދ . ނެ ވަރަށް ގިނަގުނަ  ފައިދާތަކެއް އެބަހުއްޓެވެސޮއިކުރުމުން ލިބިދޭ

ތަރިކައިގެ ތަޢާރަފެއް . ހަމައަށްވެސް ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ދާއިރާ ވަރަށް ހަންޏެވެ
ދެނީނަމަ ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެންވެސް އޭގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި އާސާރީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ، 

މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިދާނެ . ފައިވާ މުސްކުޅި ތަންތަނެވެދުވަސްވެ
ވަނީ ކުރިން  އެނގުމުގެ ނުވަތަ ވިސްނުމުގެކިތަންމެ ތަނެއް އެތަންތަނުގެ މުހިންމުކަން 

ދާެގ ދާގެ ސަބަބުން، އަދި މިމުޢާހައެހެން ނަމަވެސް މިމުޢާހަ. ގޮސްފައެވެ ނެތިގެންއެތަންތަން 
ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ  ހިންގަމުންގްެނދާށުން ދަ

ނޑުމެންނަށް އެނގެން އެބައޮތެވެ އަިދ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ . ތަރިކައިގެ ތަޢާރަފެއް އަޅުގަ
އަދި ތަރިކަ . ލުތަކެއް އެނގެން އެބަހުއްޓެވެދެނެގަތުމަށް ގެންގުޅެވިދާނެ އުޞޫ  މުހިންމުކަން

ތަކުގެ " ވެލިއު"މާޔަތްކުރުމުގައި އެތަރިކައަށް ނިސްބަތްވާ މުހިންމު ސިފަތައް ނުވަތަ ޙި
 ަތރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ އެތަނެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގެ މާއްދީ ހަރުދަނާކަން ، އިމުހިންމުކަމާ

ދެނެގަނެ ތައް " ވެލިއު"އަދި މި . ާދގެ ސަބަބުން އެބަ ވިސްނެއެވެނޫންކަން މިމުޢާހައެކަނި 
 ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ފަލްސަފާގެ ތެރޭގައި ހިމަނާ އެ ދެބައި ހަމަހަމަކޮށް

  .ދާއިން ރަނގަޅަށް ހާމަކޮށްދެއެެވގެންދިއުމުގެ މުހިންމުކަން މުޢާހަ
  

ދާގައި ބައިވެރިވުމުން އެބައިވެރިވެވެނީ މުޅި ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ މީގެ އިތުރުން މިމުޢާހަ  
ދާގެ ދަށުން ދިުނޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި މިމުޢާހަ .ވާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައެވެބައިނަލްއަޤް

ސަރަޙައްދެއް ހިމެނުމުން އެޤައުމެއްގައި ތަރިކައާމެދު އުފެދޭ ހޭލުންތެރިކަންވެސް ވަރަށް 
މިގޮތުން އެސަރަޙައްދެއްގެ މުހިންމުކަމާ ހައިބަތު މުއްސަނދިވުމުގެ އިތުރުން . ފުޅާވެގެންދެއެވެ

ށެއްގެ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށްވެސް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން އިތުރުވެ އިޤްތިޞާދީ ގިނަގުނަ އެރަ
ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަން އެތައް ގުނައަކަށް ފުޅާވެ އެފަދަ ތަންތަން . ފައިދާތަކެއްވެސް ލިބިދެއެވެ 

  . ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ލިބޭ މާލީ ފަސޭހަތައްވެސް އިތުރުވެއެވެ
  

މިއުސޫލަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ތާޢީދު  "ކަދުނިޔޭގެ ތަރި"މިއަދު   
މީގެ ސަބަބްުނ ތަފާތު އެކި ފަރާތްތަކުން މިލިސްޓުގައި . އެކަމަކަށް ލިބެމުން އަންނަކަމެކެވެ

ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް އެތަކެއް އެހީތަކެއް 
  .ލިބެއެވެ

  

ދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ އަނެއް ފައިދާއަކީ މިމުޢާހައްދެއް ހިމެނުމުން މިލިސްޓުގައި ސަރަހަ  
މިޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުން އެސަރަޙައްދަކާ . ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ހަރުދަނާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެވެ 

ކުރުމުގައި ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރެވި، އެސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތް
އެކީ ޙިއްސާވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް އެންމެންގެ ރުހުމާއި އެއްބާރުލުމާ

އަދި އެޤައުމެއްގައި . އްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވެއެވެތައްޔާރުކުރެވޭ ރަނގަޅު އުޞޫލުތަކެއް އެސަރަޙަ
  .މަގުފަހިވެގެން ދެއެވެ އެއްގޮތް ޕްލޭންތަކެއް ހެދުމަށްހެން ސަރަޙައްދުތަކަށްވެސް މިއާއިހުރި އެ

  

ނޑުމެންނާ ހަމައަްށ    ނޑުމެންގެ ކާބަފައިން އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ
ގައި ގެނެސްދީފައިމިވާ އަގުހުރި ތަރިކަ އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް އަމާނާތެއްގެ ގޮތު 

ނޑުމެން ދިވެހީންނަށް ދެއްވުމެهللا ފީޤު މާތްރައްދުކޮށްދިނުމުގެ ހެޔޮތައު     .ވެއަޅުގަ
  

  ައޙްމަުދ ޠަލާލް : ލިުޔނީ               
  ިދވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ                                 

  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ                                            

  
  

  ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް މިއަހަރުގެ ތަރިކައިގެ ދުވަހު ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކުރުމަށް 

  އޭޕްރީލް  18
ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުވަހުނޫސް ހަވީރު، އާފަތިސް، މިއަދުގައި ޚާއްޞަ  .1

  .ސަޕްލިމެންޓެއް ޝާއިޢު ކުރުމާއި ދުވަހާއި ގުޅޭ ލީފްލެޓެއް ތައްޔާރުކުރުން

  އޭޕްރީލް  18
ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ދުވަހާ ގުޅޭ ޚާއްަޞ  .2

އޭގެ ތެރޭގައި، ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޢާންމުންންަށ . ( ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފޮނުވުން
  .)އަމާޒުކުރެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ހިމެނޭނެއެވެ

  އޭޕްރީލް  21

 2007 –އެއީ . ( ފޮތެއް ނެރުން 3ޤައުމީ މަރުކަޒުން ތައްޔާރުކުރާ އައު  .3
ބެހޭ ޤައުމީ ސެމިނާރުގެ ފޮތާއި، ޖުލައިގައި ބޭއްވި ތާރީޚާއި ތަރިކައާ

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ޒަމާނުގައި ލިޔެވިފައިވާ ފޮތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ 
ފަހުން . ނަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ އެޓިމޮލޮޖިކަލް ރިސާޗެއްގެ ފޮތެކެވެ

  . )މިދެންނެވި ފޮތް ލިޔެފައިވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ

އޭޕްރީލް  20
ހުން ފެށިގެން ދުވަ

  ސިލްސިލާގޮތެއްގައި

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހުކުރުމިސްކިތަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކު  .4
 .މިސްކިތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

  )އަށް  6:00ން  4:00އަށް އަދި ހަވީރު  11:00ން  8:00ހެނދުނު (

  އޭޕްރީލް އިން  18
  އޭޕްރީލް އަށް 19

ފޮޓޯ ) މިސްކިތްތަކާގުޅޭ ( ކަމަށް ބެލެވޭ ތަންތަނުގެ ރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަރިކަ  .5
 .މި މައުރަޒު އޮންނާނީ ދަރުބާރުގޭ ހަކުރާ މާލަމުގައި .މަޢުރަޒެއް ބޭއްވުން

އަށް އަދި ރޭގަނޑު  6:00ން  4:30ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  2008އޭޕްރީލް  18 - 
  .އަށް 11:00ން  8:30

އަށް، ހަވީރު  12:00ން  9:00ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2008އޭޕްރީލް  19 - 
  .އަށް 11:00ން  8:30އަށް އަދި ރޭގަނޑު  6:00ން  4:30

                                       


