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ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަރކ

ދިވެހީންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަން ހާމަކޮށްދޭ އެންމެ ތާރީޚީ ބިނާކަމަށްވެސް
ވާތީއެވެ.
އ
ގަނޑު އެ ް
ނންވާ މައި ަ
މި އަހަރުގެ ތަރިކައިގެ ދު ަ
ވހު މި މަރުކަޒުން ކުރަން ބޭ ު
ކަމަކީ ތަރިކައޭ ބުނުމުން ދޭހަވާ މާނަ ޢާންމުން ެ
ސް ވަރަކަށް
ގ ތެރޭގައި އޮތްގޮތަށް ކޮންމެވެސ
ވަސްވެފައިވާ
ނމުން މިހާރު މި ބެލެވެނީ އެއީ ވާރުތަމުދާ ނުވަތަ ދުވ
ަރިކައޭ ބު ު
ބަދަލުކުރުމެވެ .ތރ
އި ތަރިކައިގެ މާނަ އެއަށް ވުރެ
ނނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައ
ުޅ އެއްޗެހީގެ ގޮތުގައެވެ .އެހެ ް
މުސްކޅި
ކރެވޭނެއެވެ .ވުމާއެކު ތަރިކައަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލަމާތޯއެވެ.
މާފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުން ު

ދވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ި

ތަރިކައަކީ ކޮބާ؟

ަރިކައިގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ދުނިޔޭގެ ތރ

ެސް މުހިއްމު ދައުރެއް
ނޑުމެންގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށްވސ
ތަރިކައަކީ އަޅުގަނ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ ޤައުމެކެވެ .ޤުދުރަތީ
ހންނަމަވެސް މިރާއްޖެއަކީ ފަޚުރުވެރިވުން ޙައްޤު ތާރީޚަކާއި
ޞީލަތްތައް މަދު ޤައުމެކެވެ .އެ ެ
ވަޞ
ުނޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާއި
ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާ ރާއްޖެއެކެވެ .ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ދނި
ޚި ާ
ފދަ ދެވަނައެއްނުވާ ޚާއްޞަ ސިފަތައް މިރާއްޖޭގެ ޤަދީމި ބައެއް ބިނާތަކަށް
ލފަށް އެ ަ
ލިބިފައިވި ރާއްޖެއެވެ.

އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ .ސަބަބަކީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި މި މާނަ ކުރާ ތަކެއްޗާއި ،ތަންތަނާއި،،
ފތާއި ،އާދަކާދައިގެ މުއްސަނދިކަން
ާއި ،ސަގާ ަ
ކަންތައްތަކަކީ އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚއ
ަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން
ސަނދިކަމކ
އއްގެ ތަރިކައިގެ މުއްސ
ތީއެވެ .ބަ ެ
ހާމަކޮށްދޭ ކަންތައްތަކަށް ވާތ
ެން އުފެދޭނެ ސުވާލަކީ
ކމެކެވެ .ދނ
ުލިގެންދާ ަ
އބައެއްގެ ދަރަޖަ އުފލ
މައިދާން ތަކުގައި ވެސް ެ
ނ ޚާއްޞަ
ތަރިކައަކީ ކޮން އެއްޗެއްބާވައެވެ؟ ތަރިކައަކީ ޤައުމަކުން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢަކުން
ނ
ޞިލުކޮށްދޭ ް
އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ރައްކައުތެރިކޮށް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާ ހަމައަށް ވާޞ

ގ
މގެންދަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަރިކައި ެ
އާދެހެވެ! މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ ފާހަގަކުރަމުން ި
ދު ަ
ވހުގެ ގޮތުގައެވެ .މިދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ  2007ވަނަ
ހރު ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި "ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ޤައުމީ ސެމިނާ ު
އަ ަ
ރ"
ައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް
ހު ު
ޅވުމުގެ ޖަލްސާގައި ،ރާއްޖޭގެ ރއ
ދެ ް
 2008ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
2
ަސް
ައިނަލް އަޤްވާމީ ތަރިކައިގެ ދުވސ
އވި ތަޤްރީރުގައި ،ބއ
ރާ ް
ުރަމުން ގެންދަވާނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
އޖޭގައިވެސް ފާހަގަ ކރ

ބޭނުންވާ ތަންތަނާއި ،ތަކެއްޗާއި ،އާދަކާދައާއި މިފަދަ ކަންކަމެވެ .މިގޮތުން ތަރިކައެއް ކަމުގައި
މއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނިސްބަތްވާ
ެސް ،އެކަ ެ
ބަލާ ތަންތަން ،އެއްޗެހި ނުވަތަ އާދަކާދައަކީވސ
ނޖެހޭ ތަންތަނާއި ކަންކަމެވެ.
ތިރާމް ދޭ ް
އަހުލުވެރިންގެ ޤަދަރާއި އިޙްތ
ތަރިކަ ބެހެނީ ކިތައް ބަޔަށް؟
ތަރިކައިގެ

ެ
އއްބަސްވެ

މވެރިން
ޢިލް ު

ނނަވާ
ވަޑައިގަ ް

ގޮތުގައި

ތަރިކަ

ނ
ބެހެ ީ

ަނޑު ދެ ބަޔަކަށެވެ .އެއީ ސަގާފީ ތަރިކަ )ކަލްޗަރަ ް
ދރަތީ ތަރިކަ
ލ ހެރިޓޭޖް( އާއި ޤު ު
މައިގ ނ
ްޞ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި
ޞ
ނ ސަގާފީ ތަރިކައަކީ ވަކި ޚާއ ަ
)ނެޗުރަލް ހެރިޓޭޖް( އެވެ .މި ގޮތު ް
އ ،އާސާރީ
ްޗެވެ .މިސާލަކަށް މިސްކިތްތައް
އި ،ތަކެއޗ
މުހިއްމުކަންދެވޭ އިންސާނީ ބިނާތަކާ ި
ޞަރަޙައްދުތައް ،ޒިޔާރަތް ،ޒަމާންވީ ެ
ގތައް ،ތާރީޚީ ހާދިސާތަކާއި ގުޅުންހުރި ޞަރަޙައްދުތައް
ްސާނުން ު
ވ.
ެސްދީފައިވާ ތަންތަނެ ެ
ެސަގާފީ ކުލަވަރު ގެނސ
ތނަކަށް އސ
އފައްދާ އެ ަ
އަދި މިފަދަ އިނސ
ޤުދުރަތީ ތަރިކައަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ސިފަތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ މަދުން ނޫނީ
ްނ ގަސްގަހާގެހި ،ދިރޭ ސޫފާ ޫ
ސފި ނުވަތަ ޖަނަވާރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އާދަޔާ ޚިލާފު
ނުފެނނަ
ޞ ވާ ތަކެއްޗެވެ .އިސްދޫ ބޭސްކުޅި ،އީދިގަލިކިޅި އަދި ރާއްޖޭގެ
ރީތިކަމެއްގެ ސަބަބުން ޚާއްޞަ
ކަނޑުއަޑީގެ މުރަކައިގެ ބަގީޗާތައް މިއީ ޤުދުރަތީ ތަރިކައިގެ ރިވެތި މިސާލުތަކެވެ.
ސަގާފީ ތަރިކައަކީ ކޮބާ؟
ރ ދެ ގޮތްޕަކަށް ބަހާލެވިގެންވެއެވެ .އެއީ ޓެންޖިބަލް
ސަގާފީ ތަރިކަ އަދި އިތު ު

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް

)މާއްދީ ތަރިކަ( އާއި އިން ެ
ވ .މިގޮތުން ޓެންޖިބަލް ހެރިޓޭޖްގެ
ޓންޖިބަލް )މައުނަވީ ތަރިކަ( އެ ެ

އ
މިދުވަހަކީ  19882ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ  18ވަނަ ދުވަހު ތޫނިސްގަ ި
އވުނު
ބޭ ް

ICOMO
OS

ގެ

މަ ާ
ހސިންތާއެއްގައި

ފާސްކުރެވުނު

ޤަރާރަކުން

ކަނޑައެޅުނު

މހު ބޭއްވުނު ޔުނެސްކޯގެ  22ވަނަ
އދި  1983ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު ަ
ދުވަހެކެވެަ .
އދަލުވުމުގައި މިޤަރާރު ވަނީ ފާސްކުރެވި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ  18ވަނަ
ބަ ް
ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދުވަސް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމައިފައެވެ .މިދުވަސް ފާހަގަ
ކު ު
ރމުގެ

ައިގަނޑު
މއ

މަޤްޞަދުތަކުގެ

ތެރޭގައި

އިންސާނީ

ދަރިފަސްކޮޅުގެ

މުހިންމު

ރަ ު
އސްމާލުކަމުގައި ބެލެވޭ ތަންތަނާއި ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް

ށް ،އާސާރީ
ގޮތުގައި މި ބެލެވެނީ ފެންނަން ހުންނަ މާއްދީ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނެވެ .މިސާލަކަ ް
މިސްކިތް ،ޒިޔާރާތްް ،އާދަޔާ ޚިލާފް ޤުދުރަތީ ޞަރަޙައްދުތައް ފަދަ މާ ް
ނެވެ .ހުކުރު
އދީ ތަންތަނ
މިސްކިތް ،ކާށިދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދު
ނޑުވަރު ،މިއީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ
ދ ،އަދި އުތީމު ގަނ
ވތަ މާއްދީ ތަރިކަ ބެހޭ އަނެއްބަޔަކީ ޤުދުރަތީ ތަރިކައެ ެ
ވ.
ޖިބަލް ނު ަ
ރަނގަޅު މިސާލުތަކެވެ .ޓެންޖ
އިންޓެންޖިބަލް

ރކައަކީ
މައުނަވީ ތަރި

ނުވަތަ

ޤައުމެއްގެ

ނުވަތަ

ޚާއްޞަ

އގެ
މުޖުތަމަޢެ ް

ދި
ރިކަން އަދ
ަސައްކަތްތެރ
އާދަކާދަތަކާއި ،ކުޅިވަރު ،ލަވަ ،ސަގާފީ ޙަރަކާތްތައް ،އިހުގެ މސ
ބޭސްވެރިކަން ފަދަ ކަންކަމާއި މާއްދީ ނޫން ސިފަތައް އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ފޯ ު
ަރު ދެނެގަތުމާއި،
ރވައިދިނުމުގައި ޙިއްސާވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ މިންވރ

ވާރލްޑް ހެރިޓޭޖް ކޮންވެ ް
ނޝަނަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މާއްދީ ތަރިކައާބެހޭ

ގ
ުނިޔޭގެ ތަރިކައި ެ
ތަ ާ
ފތްތަކާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި ދނ
ފތު ސަގާ ަ

މުޢާހަދާއެކެވެ .މާއްދީ ތަރިކަ މުހިއްމު ާ
ވ މައިގަނޑު އޮންނަނީ  4ގޮތެވެ .އެއީ ތާރީޚީ ގޮތުން

ގޮ ު
ތގައި ބެލެވޭ ނުވަތަ ބެލެވިދާނެ ތަންތަނުގެ ނާޒުކު ކަމާމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރުންވެސް

)ހިސްޓޮރިކަލް(  ،އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން )ސޯޝަލް(  ،ދިރާސާގެ ރޮނ ު
ންޓިފިކް( ،
ގން )ސައިނ

މި ު
ދވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ރ
ރި ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއްގެ )އީސްތެޓިކް( ސަބަބުންނެވެ .މި ހަތަ ު
އަދި އެތަނަކުން ފެންނަންހުރ

ީނީ ތަރިކަ އަދި މުޤައްދަސް
ާރަކީ " ދނ
ުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދުވަހުގެ ޝިޢރ
މިއަހަރުގެ ދނ
ތަ ް
ނ
ނތަން " މިއެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބޮޑު ބައެއް ހިމެނިފައިވަ ީ
ގ
ދީނީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައެވެ .މިސްކިތްތަކާއި ،މުންނާރުތަކާއި ،ޤަބުރުސްތާނު ފަދަ ތަންތަނު ެ
ތރަށް ޒިޔާރަތްތަކާއި މާއުލޫ ު
އި ު
ދހަރުގެ ފަދަ ތަންތަނަކީ ވެސް މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ

ސިފަ ަ
ވ.
ންތައްތަކެ ެ
އކީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މުހިއްމުކަން ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަނ
ސަބަބަކީ

އެތަނަކަށް

ނުވަތަ

ސަރަޙައްދަކަށް

ދެވޭ

މުހިއްމުކަން

ދޭހަވާ

މައިގަނޑު

ަނޑުތަކަކީ މި ހަތަރު ސިފަކަމަށްވާތީއެވެ.
މިންގ ނ
ވާރލްޑް ހެރިޓޭޖް ކޮންވެންޝަން:

ބިނާތަކެވެ.

ނ
ނންއޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއި ް
ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކޮށް އަން ަ
ރާއްޖޭގައި މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުން މިއަހަރު ޚާއްޞަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭ

މިހާތަނަށް

ސޮއިކޮށްފައިވާ

އެންމެ

މުހިންމު

އެއް

ޢހަދާއަކީ
މު ާ

1972

ވަނަ

އަހަރު

ހު ު
ނމިއްޔަތު ދީގެންނެވެ .އެއީ އެ މިސްކިތަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް
ކރު މިސްކިތަށް އަހަ ް

ވ.
ަރިކައާބެހޭ މުޢާހަދާއެ ެ
ވރލްޑް ހެރިޓޭޖް ކޮންވެންޝަން" ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ތރ
ފާސްކުރެވުނު "ވާ

ފ ަ
ޞ
ހގަ ކުރެވޭފަދަ ތަރިއަކަށް ވެފައި ،ރާއްޖޭގައި ހުރި ދީނީ ތަރިކައިގެ ތެރެއިން އެންމެ ޚާއް ަ
ާ

ރާއްޖެއަށް މިމުޢާހަދާއިން ލިބިދޭ ފައިދާތަކަށް ދިއުމުގެ ު
ކރިން މިމުޢާހަދާއަށް ބަލައިލުމަކީ

ށ
ައި ވާތީއެވެ .އަދި ހުކުރު މިސްކިތަކީ ދީނީ ތަރިކައަކަށް ވުމުގެ އިތުރަ ް
ދަރަޖައެއްދެވޭ ބިނާކަމުގއ

ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުފެދިގެން އައީ

ހަމައަށްވެސް ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ދާއިރާ ވަރަށް ހަންޏެވެ .ތަރިކައިގެ ތަޢާރަފެއް

ގއި ދުނިޔޭގެ
ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށް ފަހުގައެވެ .ހަނގުރާމައިގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭ ަ

ދެނީނަމަ ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެންވެސް އޭގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި އާސާރީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ،

އަގުނުކުރެވޭ ތަރިކަތައް ނެތިގެން ދާތަން ފެނުމުން އެތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ދުވަސްވެފައިވާ މުސްކުޅި ތަންތަނެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިދާނެ

އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެކަމުގެ އިޙުސާސު ކުރެވިގެންނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އެދުވަސްވަރު

ކިތަންމެ ތަނެއް އެތަންތަނުގެ މުހިންމުކަން އެނގުމުގެ ނުވަތަ ވިސްނުމުގެ ކުރިން ވަނީ

އުފެދުނު ލީގް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ބަލިކަށިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ މިފަދަ ޚިޔާލުތަކަށް ޙަޤީޤީ ކުލަ

ގ
އެތަންތަން ނެތިގެން ގޮސްފައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މިމުޢާހަދާގެ ސަބަބުން ،އަދި މިމުޢާހަދާ ެ

ނުޖެހި މަޑުޖެހުމެވެ .މިގޮތަށް ކަންތައް އޮއްވާ މިކަމަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބުނު ކަމަކަށް

ދަށުން ހިންގަމުންގެ ް
ނދާ ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ

ވެގެންދިޔައީ މިޞުރުގެ އަސްވާނުގައި ބިނާކުރަން ނިންމުނު އަސްވާން ހައި ޑޭމްގެ މަޝްރޫޢެވެ.

ދ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ
ތަރިކައިގެ ތަޢާރަފެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެން އެބައޮތެވެ .އަ ި

މިޑޭމް މިގޮތަށް ބިނާކު ެ
ރވުމުން މިޞުރުގެ ޤަދީމީ ތާރީޚުގެ ޚަޒާނާތައް އެތަނެއްގައި ފޮރުވިފައިވާ

މުހިންމުކަން ދެނެގަތުމަށް ގެންގުޅެވިދާނެ އުޞޫލުތަކެއް އެނގެން އެބަހުއްޓެވެ .އަދި ތަރިކަ

"އަބޫ ސިމްބަލް ފައްޅިތައް" ޣަރަޤުވެގެން ދިއުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެގެންދިޔަ ެ
އވެ .އެހެންކަމުން

ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި އެތަރިކައަށް ނިސްބަތްވާ މުހިންމު ސިފަތައް ނުވަތަ "ވެލިއު" ތަކުގެ

މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ  1959ވަނަ އަހަރު އ.ދ .ގެ ސަގާފަތާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ ޔުނެސްކޯއިން

ތރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ އެތަނެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގެ މާއްދީ ހަރުދަނާކަން
މުހިންމުކަމާއިަ ،

މިސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނެއް ފެށުމެވެ .އެސަރަޙައްދާބެހޭ

އެކަނި ނޫންކަން މިމުޢާހަ ާ
ދގެ ސަބަބުން އެބަ ވިސްނެއެވެ .އަދި މި "ވެލިއު" ތައް ދެނެގަނެ

ދިރާސާތައް އަވަސްކޮށް އާކިއޮލޮޖިކަލް އެކްސްކެވޭޝަންތަކެއް ހިންގުނެވެ .އެންމެ ޚާއްޞަ

ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ފަލްސަފާގެ ތެރޭގައި ހިމަނާ އެ ދެބައި ހަމަހަމަކޮށް

ގޮތެ ް
އގައި ފާހަގަކުރެވުނީ އެސަރަހައްދުގައި ހުރި "އަބޫ ސިމްބަލް" އަދި "ފިލޭ ފައްޅިތައް"

ގެންދިއުމުގެ މުހިންމުކަން މުޢާހަދާއިން ރަނގަޅަށް ހާމަކޮށްދެއެ ެ
ވ.

ރޫޅާލުމަށް ފަހު ހިކިފަސްކޮށް އޮންނާނެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އަލުން ރޭވުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތެވެ.
އންމެ ފުޅާ
މިގޮތުން މިމަސައްކަތް ވެގެން ދިޔައީ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވުނު ެ
އަދި އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދު ހިނގި އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައެވެ .މުޅި ޖުމްލަ  80މިލިއަން ޑޮލަރު
ޚަރަދުވެގެންދިޔަ މިމަސައްކަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހަދިޔާކުރީ އެމަސައްކަތަށް ތާޢީދުކޮށް
އެތަރިކައިގެ މުހިންމުކަން އިޙުސާސް ކުރެވުނު  50ޤައުމުންނެވެ .މިޙާދިސާގެ ސަބަބުން
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގެ
އެއްބާރުލުމުގެ މުހިންމުކަން ހާމަވެގެންދިޔައެވެ .ދުނިޔޭގެ އެއްޤައުމެއްގައި ހުރި ޚާއްޞަ
ތަރިކައަކީ މުޅި ދުނިޔެ ޙިއްސާކުރާ ަ
ނ
ތންތަނަށް ވެދާނެކަމުގެ ފިކުރުކުރެވެން ފެށުނެވެ .މިގޮތު ް

މީގެ އިތުރުން މިމުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވުމުން އެބައިވެރިވެވެނީ މުޅި ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ
ނޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައެވެ .މިމުޢާހަދާގެ ދަށުން ދު ި
ސަރަޙައްދެއް ހިމެނުމުން އެޤައުމެއްގައި ތަރިކައާމެދު އުފެދޭ ހޭލުންތެރިކަންވެސް ވަރަށް
ކމާ ހައިބަތު މުއްސަނދިވުމުގެ އިތުރުން
ފުޅާވެގެންދެއެވެ .މިގޮތުން އެސަރަޙައްދެއްގެ މުހިންމު ަ
އެރަށެއްގެ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށްވެސް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން އިތުރުވެ އިޤްތިޞާދީ ގިނަގުނަ
ފައި ާ
ދތަކެއްވެސް ލިބިދެއެވެ .ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަން އެތައް ގުނައަކަށް ފުޅާވެ އެފަދަ ތަންތަން
ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ލިބޭ މާލީ ފަސޭހަތައްވެސް އިތުރުވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ޙިމާޔަތްކުރެވުނު ސަގާފީ ތަރިކައިގެ

މިއަދު "ދުނިޔޭގެ ތަރިކަ" މިއުސޫލަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ތާޢީދު

ތެރޭގައި ވެނިސްގެ އާސާރީ ސަރަހައްދާއި ޕާކިސް ާ
ތނުގައި އޮންނަ މަހެންޖޮދާރޯ އާސާރީ

ނ ތަފާތު އެކި ފަރާތްތަކުން މިލިސްޓުގައި
އެކަމަކަށް ލިބެމުން އަންނަކަމެކެވެ .މީގެ ސަބަބު ް

ސަރަހައްދާއި ،އިންޑޮނީޝިއާގެ ބޮރޮބަދޫރުގައި ހުރި ފައްޅިތައް ހިމެނެއެވެ .ކޮންމެއަކަސް "އަބޫ

ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް އެތަކެއް އެހީތަކެއް

ސިމްބަލް"

މައްސަލައަށްފަހު

ޔުނެސްކޯއާއި،

އިކޮމޮސް

ނުވަތަ

ދުނިޔޭގެ

ބިނާތަކާއި

ސަރަހައްދުތަކާބެހޭ މަޖިލިސް ގުޅިގެން މުޢާހަދާއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.
ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި މުހިންމު ދެބައި ހިމެނޭ ވާހަކަ ކުރިންވެސް މިލިޔުމުގައި
ގފީ ތަރިކައާއި ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ގުޅުވާލާ
ބަޔާންކުރެވިގެން ހިނގައްޖެއެވެ .މިގޮތުން ސަ ާ
ދުނިޔެއިން މިފަދަ ޚާއްޞަ ތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޚިޔާލު ފުރަތަމަ އައީ
އެމެރިކާގައި  1965ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ .މިބައްދަލުވުމުން ގޮވާލީ
ދުނިޔޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޓްރަސްޓެއް އެކުލަވާލައި މުޅި ދުނިޔެއަށް އޭގެ މުހިންމުކަން
ޙއްދުތައް
ނިސްބަތްވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ސަގާފީ ތަރިކައާއި ޤުދުރަތީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ސަރަ ަ
ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ .އަދި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް މިތަންތަން އޭގެ އެންމެ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަ ެ
ށވެ .އޭގެ ތިން އަހަރު ފަހުން އައި .ޔޫ .ސީ .އެން .ނުވަތަ
ޤުދުރަތީ ތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޔޫނިއަންއިން މިވާހަކަތައް މިގޮތަށް ގެނެސް

ލިބެއެވެ.
މިލިސްޓުގައި ސަރަހައްދެއް ހިމެނުމުން ލިބިދޭ އަނެއް ފައިދާއަކީ މިމުޢާހަދާގެ ދަށުން
ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ހަރުދަނާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެވެ .މިޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުން އެސަރަޙައްދަކާ
ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރެވި ،އެސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި
ޙިއްސާވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް އެންމެންގެ ރުހުމާއި އެއްބާރުލުމާއެކީ
ތައްޔާރުކުރެވޭ ރަނގަޅު އުޞޫލުތަކެއް އެސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވެއެވެ .އަދި އެޤައުމެއްގައި
ހުރި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށްވެސް ި
މއާއިއެއްގޮތް ޕްލޭންތަކެއް ހެދުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދެއެވެ.
ށ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަ ް
ގނެސްދީފައިމިވާ
ެ

އަގުހުރި

ތަރިކަ

އަންނަންއޮތް

އިންސާނީ

ތިމާވެށްޓާބެހޭ

ކޮންފަރެންސްއަށް

ހުށަހެޅުނެވެ.

އަދި

ޖީލުތަކަށް

ރައްދުކޮށްދިނުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހީންނަށް ދެއްވުމެވެ.

ހުށަހެޅުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ .އަދި  1972ވަނަ އަހަރު ސްޓޮކްހޯމްގައި ބޭއްވުނު އ.ދ.ގެ
މިހުށަހެޅުން

އަމާނާތެއްގެ

ގޮތުގައި

ލ
ދ ޠަލާ ް
އޙްމަ ު
ޔނީަ :
ލި ު

ދ
ތަކާއިމެ ު

ދވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ
ި

ބަޙުސްކުރެވި ސަގާފީ އަދި ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އެއް މުޢާހަދާއެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އެއީ  16ނޮވެމްބަރ  1972ގެ ޔުނެސްކޯ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވުނު ދުނިޔޭގެ
ސަގާފީ އަދި ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުޢާހަދާއެވެ .މިމުޢާހަދާގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް "ދުނިޔޭގެ ތަރިކަ" މިއުސޫލު ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ .އަދި ޤައުމުތަކުގައި ހުރި ޤުދުރަތީ
އަދި ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މުހިންމުކަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތެއްގައި ޙިއްޞާކުރުމުގެ އުސޫލުތަކެއް

މިއަހަރުގެ ތަރިކައިގެ ދުވަހު ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް
 18އޭޕްރީލް

ޤާއިމުކުރެވުނެވެ .ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ޚާއްޞަ ތަރިކަ
ނމުކަން ޙިއްސާކުރާ
ހުރުމުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމަކުން އެތަރިކައެއްގެ މުހި ް

 .1ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުވަހުނޫސް ހަވީރު ،އާފަތިސް ،މިއަދުގައި ޚާއްޞަ
ސަޕްލިމެންޓެއް ޝާއިޢު ކުރުމާއި ދުވަހާއި ގުޅޭ ލީފްލެޓެއް ތައްޔާރުކުރުން.
.2
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ށ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފޮނުވުން ) .އޭގެ ތެރޭގައި ،ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޢާންމުންނަ ް

ތަ ި
ރކަވެސް ހުރިކަމަށް ދެކި މިފަދަ ތަންތަން ފާހަގަކުރުމުގެ މިންގަނޑެއް ޤާއިމުކުރެވުނެވެ.

އަމާޒުކުރެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ހިމެނޭނެއެވެ(.
.3

ވާރލްޑް ހެރިޓޭޖް ކޮންވަންޝަންގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ފައިދާތައް
ދުނިޔޭގެ ތަރިކައާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވީ  22މެއި  1986ގައެވެ.

އުފެދޭނެ ސުވާލަކީ މިއިން ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ލިބޭނީ ކޮން
ކުރިއެރުމެއްތޯއެވެ .ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ އަދި ޤުދުރަތީ ތަރިކައަށް މިމުޢާހަދާއިން ވާނެ ފައިދާއަކީ

 21އޭޕްރީލް

ކޮބައިތޯ އުފެދޭ ސުވާލެވެ؟
ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި މިފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި ރާއްޖެ
ސޮއިކުރުމުން ލިބިދޭނެ ވަރަށް ގިނަގުނަ

ދ
އ ާ
ރއްޖޭގައި މި ަ
ފައިދާތަކެއް އެބަހުއްޓެވެާ .

ބޭއްވި

ތާރީޚާއި

ތަރިކައާބެހޭ

ޤައުމީ

ސެމިނާރުގެ

ފޮތާއި،

ޣިޔާޘުއްދީން ރަދުންގެ ޒަމާނުގައި ލިޔެވިފައިވާ ފޮތަކާއި ،ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ
ނަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ އެޓިމޮލޮޖިކަލް ރިސާޗެއްގެ ފޮތެކެވެ .ފަހުން
މިދެންނެވި ފޮތް ލިޔެފައިވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ( .
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.4

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހުކުރުމިސްކިތަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކު

ދުވަހުން ފެށިގެން

މިސްކިތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

ސިލްސިލާގޮތެއްގައި

)ހެނދުނު  8:00ން  11:00އަށް އަދި ހަވީރު  4:00ން  6:00އަށް(
.5

ކޮބައިތޯ އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި ި
އން ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ލިބޭނީ ކޮން
ވނެ ފައިދާއަކީ
ކުރިއެރުމެއްތޯއެވެ؟ ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ އަދި ޤުދުރަތީ ތަރިކައަށް މިމުޢާހަދާއިން ާ

ޤައުމީ މަރުކަޒުން ތައްޔާރުކުރާ އައު  3ފޮތެއް ނެރުން ) .އެއީ – 2007
ޖުލައިގައި

ދ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން ކަމާގުޅޭ ތަފާތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ
އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން މިއަ ާ
ތަފާތު ގޮތްގޮތައް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ .މިފަދަ މުޢާހަދާއެއް ތަސްދީޤުކުރުމުން ފުރަތަމަ

ޓީވީ

މޯލްޑިވްސް

އާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަޑުން

ދުވަހާ

ގުޅޭ

ޞ
ޚާއް ަ

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

 18އޭޕްރީލް އިން

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

 19އޭޕްރީލް އަށް

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

