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  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 

    މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ   

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  149- ނ/01/2009:ނަންބަރުސަރކިއުލަރ                    

  

  .ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ

 2009 –ދުވަސް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީބަހުގެ

ބަިއަނލްއަޤްވާީމ ާމދަީރބަހުގެ ުދވަެހްއ . ުދަވހަކީ ބަިއނަލްއަްޤވާމީ ާމދަރީބަުހެގ ުދވަެހވެ ވަނަ  21ފެބްރުއަީރ މަުހެގ    

ބަސް މި ަސއްތަ ިނމުުމގެ ކުިރްނ  50%ފާހަގަކުަރން ޔުެނސްކޯއިން ނިްނީމ ުދނިޭޔގަިއ މީުހން ވާހަކަަދއްކާ ބަސްބަހުެގ ތެެރިއން 

ަކން މީހުްނެގ ސަމާލުަކމަްށ ެގނެްސ ކޮންެމ ބަޔަުކވެްސ އެ ަބއެްއެގ ާމަދީރ  ާދޅުވާީތ އެއުިވގެްނާދނެކަމަްށ، ބަހުެގ ަބއެްއ ޢިލްމުެވރީްނ ވި

  .ބަސް ރައްާކތެރިުކމަށް ުޔނެސްކޯިއްނ ހިްތވަުރ ިދނުަމށެވެ

އިރު، އަުޅަގނުޑމެން ދިެވހީްނގެ  ަހރުގެ ބައިނަްލއަޤްާވމީ މާދަރީަބހުެގ ުދަވހާ ބަްއދަލުކުރާއަމިައދު އަުޅަގނުޑމެން މި    

ަމސަްއކަތް އިތުރުުކަރން  ދާ ދަރީަބްސ ކަަމށްާވ ދިެވހިބަްސ ުއިވދިަޔުނީދ ރައްކާތެރިުކރުމަްށ ައޅުަގނޑުެމްނ ެއންެމްނ ުކރަމުން މާ

  .ޖެހިފަިއވާކަަމށް ައޅުަގނޑު ދެކެެމވެ

މަކީ ވަަރްށ ރުކު ގޮްތ ރަނގަޅު ބަެހއްގެ އަހުުލވެރީްނ ދެކޭ  ބަހެއް އުިވެގންިދޔަުނދީ ދެެމހެއްުޓމަށް، ެއ ބަހަކާެމދު އެ     

ނުޑމެން ވެސް ައޅުަގނޑުެމންގެ މާަދރީބަހާ މެދުއެެހންކަމުްނ . ކަމަށް ބަުހގެ ޢިްލމުވެީރން ވިާދޅުެވއެވެ މުހިްނމު ކަެމއް ަފޚުުރވެިރެވ  އަުޅގަ

ވަިއ އާލާުކރުަމށް ަވރަްށ ދިރު ައޅުަގނޑުެމންެގ ާމދާރީބަްސ ، ުދށުމަކީ ލިޭބ ުއފަލެއްަކމަްށ  އަޅުަގނޑުެމްނނަށް  ަބހުްނ ުމާވޞަލާތުކުުރމަކީ އެ

  .ބޭނުްނތެރި ަކމެެކވެ

ނުޑމެން މަސައްކަތްކުާރ ިއރު ިދވެހިބަްސ      ހަމަ ެއފަަދއިން، ދިެވހިބަހާ މެުދ ދިެވހީން ދެޭކޮގތް ރަނގަޅުުކރަްނ އަުޅގަ

ތިަޔ . ލަްނ ބޭނުްނެވއެވެށްފާހަގަކޮ އޭގެ ހެޮޔ ފޭާރމުަގއި ީމހުްނނަްށ އަޑުިއވި، ކިަޔއިލަން ލިުބުމެގ މުިހންމުކަްނ ވެސް އަޅުަގނުޑ 

ޑުިއވޭ، ބޭފުޅުްނނަްށވެްސ ފާހަގަކުެރްއވޭެނ ފަދަިއްނ ނޫްސ މަޖައްާލތަކުްނ ައޅުަގނޑުެމންަނށް ފެންަނ ަބއެްއ ިލޔުްނތަކުަގއާއި، ޭރޑިޔޯިއން އަ

ފީހުްނ ރޭޑިޔޯާއއި ީޓީވެގ އެކި ކުަގއާއި، ޮއީފސް އޮ ާލނުތައިޢުޮއފީސްއޮފީުހްނ ކުަރއްާވ ބަެއްއ  ،އަިދ ީޓވީްނ ެފްނނަ ަބއެްއ ޕުޮރުގރާމުތަުކގަާޔއި

ަފއި އެބަ ޮރގުރާުމތަކުަގިއ ބައެްއ ބޭފުުޅްނ ަދއްކަވާ ވާހަަކފުޅުތަކުަގއި ިދެވހިބަހުެގ ަގާވއިުދތަކާއި ަހމަތަާކ ޚިލާފަށް ބަސްޭބުނން ކުެރއްވިޕު

ހުުރން، ިއނުން، އޮުތން ިދވެހިަބުހގަިއ . ހިފެހެއްެޓވިަފއި އެބަހުެރއެވެިމސާަލކަށް ާވހަކަދެއްުކުމގެ ދަރަަޖ ެއއް ދަރަަޖއެްއަގއި ނު . (ހުރެެއވެ

  ).ވެްސ އެބަުހރެެއވެިލޔުްނތަކުަގިއ އިްމލާކުށް . ބޭނުންކުެރވެުމްނ އަިއ ހަަމތަކާ ޚިާލފަށް ޭބނުްނ ކުެރއްވިަފއި އެބަުހރެެއވެ

މިޤައުމުގެ ދިރުން  –އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން   
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ރޭޑިޯޔއާއި ޓީވީްނ ިއވޭ އަުޑތައް އެ ލިުޔންަތއް ކިޔާ، ެއ ނޫާހއި ީޓވީްނ އަޅުަގނޑުެމްނނަްށ ފެންަނ ލިުޔންަތކާއި،      

އެެހންކަމުން ިލޔުްނތެީރންާނއި، ޕުޮރގުާރުމ . އަޑުތައް އަހާ ީމހުން ާޚއްޞަކޮްށ ކުޑަކުދީން ަބސް ބޭނުންުކރާ ގޮަތށް ނުފޫުޒ ޯފރުވަެއވެ

ުކަގއި ވާހަަކދައްަކާވ ުފޅުންާނއި އެކިއެިކ ުޕރޮުގރާމުތަހުށަހެުޅންެތރީްނާނއި، އިޢުާލންތަާކއި ނޫސްބަާޔންަތއް ަފަދ ތަކެިތ ލިުޔއްާވ ބޭ

އެެހންކަމުން އެބޭފުުޅްނ . ވެުމޖުތަމަަޢށް ދިެވިހބަސް ކިޔަަވިއެދއްވާ މުަދއްރިުސންތަކެކެ ދިެވހި ނަޒަރަކުްނ ަބލާއިރު އެއް ކީ ބޭފުޅުްނނަ

. ކުރަްއވާެނއެވެފުޅުޭބފުޅުްނވެްސ ގަބޫލު  ތިޔަ  ކަން އްްށ މުިހންމުަކމެޭބނުންކުެރއްުވމަކީ ވަރަ ށްހިބަްސ ޭއެގ ހަމަތަާކއި އުސޫުލތަކާ އެްއގޮތަ ދިވެ 

ލިުއއްާވ ލިުޔންތަުކގަާއއި، އޮީފސްއޮީފހުްނ ކުރަްއާވ ިއޢުާލނުތަްއ ަފަދ ތަެކތީަގއާިއ ރޭިޑއޯާއއި ީޓީވން ަދއްކަާވ  ށް ނޫްސމަަޖްއލާތަކަ ވީމާ،

  .ިއުތރު ސަމާލުަކމެްއ ދެްއވުްނ ެއދެެމވެތަކުަގއި ދިެވހިބަސް ހެޮޔ ގޮުތގަިއ ބޭުނން ކުރެއްުވމަްށ ޅު ވާހަކަފު

ނޫްސވެރީްނާނއި، ރޭޑިޯޔއާއި ީޓީވއަށް ޕްޮރގުާރމް ލިޔުްއވަިއ ޕްޮރްގރާމް ުހށަހަުޅްއާވ ބޭފުޅުްނނަކީ، . އަދި ަދންަނވަެމވެ

ަމށް ވަަރްށ ތަަނވަްސގޮެތްއގަިއ މަަސއްކަްތތަކެއް ވުއާލާުކރު ،ގެ ލޯިބ ައށަަގންުނވައި އަޅުަގނޑުެމްނ ދިެވހީްނގެ ހިްތަތކުގައި ިދވެހިަބހު 

ެއެހންކަމުްނ ކުިރއަްށ ޮއތް ުދވަސްަތކުގަިއ ިމ ޤަުއީމ މަަސއްކަުތގައި، ިތޔަ ޭބފުޅުްނ ވެްސ މިާހރަްށުވރެ . ކޮށްދެްއިވދާެނ ޭބފުޅުްނނެވެ

 .ންެތިރކަން ިމ ޮރނުގްނ އިުތރުކުރުަމށް ިއތުރު މަސައްަކތްަތކެއް ކޮްށދެްއވުްނ އެެދމެވެދިެވހީްނގެ ޭހލު ،އިތުަރށް ަބއިެވިރވެވަަޑއިެގން

ނުޑމެްނގެ ާމދަީރ ިދވެހިބަސް، އޭެގ ހެޔޮފޭާރުމގަިއ      އަޅުަގނުޑގެ ދުާޢއަކީ އަުޅަގނޑުެމން ެއންެމން ގުިޅގެން، އަުޅގަ

  .ަތއުފީޤު ދެްއވުެމވެهللا ްށ ާމތް ކުާރ މަަސއްކަތްތަކަ އާލާކުރުަމށް މި  ރައްކާތެރިޮކށް، ިދރުވައި 

  .އިޙްތިާރމް ޤަބޫލުުކރެއްުވްނ ެއދެެމވެ

  1430ޞަފަރު  23

  2009ފެބްރުއަީރ  18
  ޚާިދމްކުމް                        

  
  

      ޠާރިޤުމުަޙްއމަުދ        
  ޒަމް، އާރްޓސް ރިއޮފް ޓޫމިނިސްަޓރ    

  ެއންޑް ަކލްޗަރގެ ނައިބު      
  

 ޗެނަލްތަްއ ައދި ރޭޑިޔޯ ސްޓޭަޝްނތައް . ރާްއޖޭެގ ުހރިާހ ނޫސްަތއް، ީޓވީސަރުާކރުެގ އޮފީްސތައް، : ލިބެންވީ
  
    ިމނިސްްޓރީ އޮްފ ޓޫިރޒަމް، އާރްޓސް އެންްޑ ކަލްޗަރ:   ކޮޕީ
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