cdt"{ ;fF:s[lts ;Dkbf / lbu ]f ljsf;
1 | ީމައުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ އާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤ

Intangible Cultural Heritage

މަޢުނަވީ އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި
© Steven Percival
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ސަގާފީ ތަރިކަ ކުރިއެރުވުން
މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ދެނެގަންގޮތުގައި' ،ސަގާފީ ނަސްލު އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި
ތަރައްޤީ ކަށަވަރުވުންމަށް މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ މުހިއްމެވެ'.
2030ވަނަ އަހަރުގެ އެޖެންޑާގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ތިން ދާއިރާއަކަށް  -އިގްތިސާދީ ،އިޖުތިމާއި އަދި
ތިމާވެށި 17-ލަނޑުދަނޑި ބޭނުންކޮށްގެން މުޚާތަބުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .މި ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ އެކަތި
އަނެކައްޗަށް ނުހަނު ބޭނުންވާ ،ކުރިއެރުމުގެ އެކިއެކި ރޮނގުތަކާ ފެންވަރުގައި މަޢުލާމާތު މުއްސަދިވެ ،އިންސާނީ

Vice Ministerio de Cultura
Vice Ministerio de Cultura

© Vice Ministerio de Cultura

ޙައްޤުތަކާއި ހަމަހަމަ ކަމާއި ދެމެހެއްޓުން ބިނާވެފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރަމުގެ ހަރަކާތްތަކެކެވެ .މަޢުނަވީ
ސަގާފީ ތަރިކަ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ މައިގަންޑު ޝަރުތެއްކަމަށްވާ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން އަދި ކުރިން
ބަޔާންކުރެވުނު ތިން ދާއިރާއަށް ނުހަނު އަސަރުކުރުވައެވެ.
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގައި ،މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މަޤާމު ދެނެގަނެ ،އޭގެ ފައިދާތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް
ދެނެގަނެ ލިބިގަންނާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

Vice Ministerio de Cultura
Vice Ministerio de Cultura

© Vice Ministerio de Cultura

age
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ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ތިން ދާއިރާ ކަމުގައިވާ އިގުތިސާދީ ،އިޖުތިމާއީ އަދި ތިމާވެށި ވަނީ ،އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމައި ގުޅި ލާމެހިފައެވެ.
މި ފުޅާ މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ދާއިރާތަކުގެ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އޮތުމާއެކު ،ވަށާޖެހެނިވި ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމު
ކުރަންޖެހެއެވެ .މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ނުހަނު އަސަރުކުރުވައެވެ .އެހެންކަމުން މި ތަރިކަ
ރައްކާތެރިކުރުމީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކުޅުތަކުގައި އިންސާނުން ދެކެން ބޭނުންވާ މުސްތަޤްބަލު ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ބައިވެރިކުރުވަނިވި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ
ބައިވެރިކުރުވަނިވި އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީ ހާސިލުކުރެވޭނީ ދެމެހެއްޓެވެނި ގޮތެއްގައި
ކާނާ ލިބެމުންދިއުމުގެ ނިޒާމު ،ފެންވަރު ރަގަޅު ޞިއްޙީ ފަރުވާ ،ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ،ފެނަވަރު ރަގަޅު ތަޢުލީމު ،އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން އަދި
ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ޙާސިލު ކުރެވިގެންނެވެ .މި ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ބިންގާކަމުގައި
ބައިވެރިކުރުވަނިވި ވެރިކަން އަދި އެބައެއްގެ އިޖުތިމާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ
މިނިވަންކަން ވާންޖެހޭނެއެވެ.
އިންސާނީ ޖަމާއަތްތައް އަބަދުވެސް ތަރައްޤީވެ ،އެބައިމީހުންގެ މަޢުނަވީ ސަގާފީ
ތަރިކަ ،ތިމާވެށްޓާއި މުޖުތަމަޢުގެ ޢިލްމު ހިމެނޭގޮތަށް ،އެވަގުތަކާއި ތަނެއްގެ
އެންމެ އާދައިގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށާއި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް
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ހާނުވައެވެ .މިހެންކަމުން ،ޞިއްޙީ އާދަކާދަ ،ކާތަކެއްޗާއި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި ،ފެން
ބޭނުންކުރުން ،އިޖުތިމާއީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ،ކަންކަން ފާހަގަކުރުން އަދި ޢިލްމު
ފޯރުވައިދިނުމުގެ ނިޒާމަކީ ބައިވެރިކުރުވަނިވި އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީ ޙާސިލުކުރުމަށް
މުޖުތަމައެއްގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރުތަކެއް އަދާކުރާކަންކަމެވެ.
މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ،ރައްކާތެރި ކާނާ ލިބެމުންދިއުމުގެ ނިޒާމު ހާސިލުކުރުމުގައި
މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ .ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުންކުރަމުންއަންނަ ކާތަކެއްޗާއި
ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި ،ދަނޑުވެރިކަން ،ހުއިހެއްޕުން ،މަސްވެރިކަން ،ޝިކާރަކުރުން،
އެކި ގޮތްގޮތުން ކާ ތަކެތި ހޯދުން ،އަދި ކާނާ ގޯސްވިޔަނުދީ ގިނަދުވަހަށް ބެހެއްޓުމުގެ
ނިޒާމުތަކަކީ ރައްކާތެރި ކާނާ ލިބެމުންދިއުމުގެ ނިޒާމު ދެމެހެއްޓުމުގައި

މުހިއްމު
© UNESCO / Isaack Omoro 2011
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ޖަމާޢަތެއްވެސް

ތަފާތު ވައްތަރުގެ ،ޞިއްޚަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ތައްޔާރުކުރުމަށް

ކުރިއަރައިދަނީ އެބައެއްގެ އާދަކާދައިގައިވާ ޢިލްމުގެ މައްޗަށް

ބޭނުންވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމުތަކުގެ މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ އެކި

ބިނާކޮށެވެ .މި ޢިލްމަކީ އެބައެއްގެ ވަކި ވަކި ރަށްފުށުގެ

ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތައް ޢާއިލާތަކެއް ބުރަވެއެވެ .އަދި މިނިޒާމުތަކަކީ

ދިރިއުޅުމާއި ތިމާވެށީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއެވެ.

ކެނޑިނޭޅި ތައްރައްޤީ ކުރެވި ދަމަހައްޓާ ނިޒާމުތަކަކަށް ވާންޖެހޭނީ

ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމާއި ،ޖަނަވާރާއި

ފުދޭވަރަށް ރައްކަތެރި ކާނާ ލިބުމުގެ ޔަޤީންކަމާއި ،ކާނާގެ ފެންވަރު

ގަސްގަހާގެހި އެނގުމާއި ،ބިމާއި ފަސްގަނޑު ،އަދި ތަފާތު

ރަގަޅުވުން ކަށަވަރުކުމަށްޓަކައެވެ.

ދައުރެއް

އަދާކުރާ

ކަންކަމެވެ.

ކޮންމެ

މޫސުމީ ޙާލަތްތައް ކަމުގައިވާ ފިނި ،ހޫނު އަދި ހަނަފަސް
ތަންތަނުގައި

ކުރެވިފައިވާ

ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ތަޖުރިބައާއި

ޒަމާނުއްސުރެ ދެވެމުންދާ ޞިއްޙީ ފަރުވާތަކަކީ ޖަމާޢަތަށް ފައިދާކުރުވަނިވި
ކަންކަމެވެ .ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރަށްވެހިން ވަނީ އެބަޔަކަށް
ލިބެންހުރި ގުދުރަތީ ފަތްޕިލާވެލި ބޭނުންކޮށްގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު
އަގުހެޔޮ ބޭސްވެރިކަންކޮށް ،އެކަށޭނަ ޢިލްމު ހޯދާފައެވެ .ފަތްޕިލާވެލީގެ
ބޭސްވެރިންނަކީ އެތަކެއް ގަރުނެއް ވަންދެން މީހުންނަށް އާދައިގެ

ފަސްގަ ނޑު ރަގަޅު ކުރުވަނިވި ،ފުދޭވަރަށް،

ބޭސްފަރުވާ ދެމުންއައިސްފައިވާ މުހިއްމު ބައެކެވެ .އެބައިމީހުންގެ މި

ތަފާތު ވައްތަރުގެ ،ޞިއްޚަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ

ދުވަސްވީ ޢިލްމަކީ އެތައްޒަމާނެއްވަންދެން މީހުންނަށް ބޭސްކޮށްދީގެން

ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަންޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމުތަކުގެ

ހޯދައިފައިވާ ތަޖުރިބާއެވެ .ޓެންޒޭނިއާގެ ޓަންގާ ސަރަޙައްދަކީ ،މީގެ
މިސާލެކެވެ .މި ސަރަޙައްދުގެ ބޭސްވެރިންނަކީ  -ފަތްޕިލާވެލީގެ

މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތައް

ބޭސްވެރިން ،ފޫޅުމައިން ،ނަފްސާނީ ބޭސްވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް

ޢާއިލާތަކެއް ބުރަވެއެވެ.

 ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނި ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގެ ޚާއްޞަޢިލްމު ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ .މިފަދަ ބޭސްވެރިކަމަކީ އެކަހެރި ރަށްފުށު
ހިސާބުތަކަށްވެސް

ކާނާއަކީ އުފާފާޅުކުރުމުގައި ރަށްވެހިންގެ

އަގުހެޔޮކޮށް އަދި ފަސޭހައިން ލިބެންހުންނަ

ފަރުވާއެވެ .މިބޭސްވެރިކަމުގެ ޢިލްމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ބަލައިގަނެ

އަމިއްލަވަންތަކަމާއި މިލްކިއްޔާތު ދައްކާލުމުގައި

އަންނަނިވި ޖީލުތަކަށް މި ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދިނުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ.

މުހިއްއެއްޗެކެވެ.

ޙާއްސަކޮށް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އެންމެ ފޯރާފަށުގައިވަނީ މި
ބޭސްވެރިކަން ކަމަށްވާތީއެވެ .އެހެނިހެން ޒަމާނީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ

އުކުޅުތަކުގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށެވެ .އެބައިމީހުންވަނީ ،މޫސުމީ
ބަދަލުތަކަށާއި ،ބިމުގެ ޙާލަތްތަކަށް ބިނާކޮށް ކާތަކެއްޗާއި
ކެއުމުގެ

ވައްޓަފާޅި

ބައްޓަންކޮށް،

އެތަކެތި

އުފައްދާ

ގޮތްތަކާއި ގޯސްވިޔަނުދީ ގިނަދުވަހު ބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމުތައް
ހޯދާފައެވެ .ފަސްގަނޑު ރަގަޅު ކުރުވަނިވި ،ފުދޭވަރަށް،

ލިބެންހުރި ކަމުގައިވިޔަސް ،އިޖުތިމާއީ ފޭރާމުގައި ހަރުލާފައި އަދި
ރޫޙާނީ އަގުތަކެއް ހިމެނޭ އިހުގެ މި އިލްމަކީ ޒަމާނީ ބޭސްވެރިކަމަށް
އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދޭ ،ހަމަ އެހެންމެ މީހުންނަށް
އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ފުރުސަތަކެއްވެސް ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ.

 | 6މައުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ އާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ

ޒަމާނުއްސުރެ ފެން ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފާވާ ގޮތްތަކުން ފިލާވަޅު ހޯދުމީ،

ނިޒާމެއް އޮތުމީ ،ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލިބޭފެނަށް އެއްކޮށް

ސާފު ބޯފެން ދެމިހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލިބުމަށް އެޅޭބާރެކެވެ .ޚާއްޞަކޮށް

ބަރޯސާނުވެ ،ނިކަމެތި ޢާއިލާތަކަށް ފުދޭވަރަށް ފެންލިބުމުގެ

ދަނޑު ގޮވާން ކުރުމުގައްޔާއި އެހެނިހެން ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަށެވެ.

ނިޒާމުތަކަށް

މަގު

ތަނަވަސްވުމެވެ.

ފެންލިބުމުގެ

ތަފާތު

ޒަމާންތަކުގައި

އިޙްތިރާމްކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ،ތަރައްޤީކުރުމާއި ،މި އިލްމު

އެބައިމީހުންގެ އާދަކަދައާއި ޤަބޫލުކުރާ ވިސްނުންތަކުގެ މައްޗަށް

ކުރިއަށް ހުރި ޖީލުތަކަށް ފޯރުވައިދިނުމީ ފެނާ ގުޅުންހުރި ތިމާވެށީގެ

ބިނާކޮށް ސާފު ބޯފެން ހޯދާ ރައްކާކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި

މައްސަލަކަށް ،ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލެއް ހޯދުމުގައި ކުރުން އެންމެ

އެ ފެން ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ބަލަހައްޓަމުން

މުހިއްމު ކަމެވެ.

ރަށްފުށުގެ

ޖަމާއަތްތައްވަނީ

މާޒީގެ

އެކި

ގެންގޮސްފައެވެ .މިގޮތުން ،މެކްސިކޯގެ ޗިއަޕަސްގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ
ސެން ކްރިސްޓޮބަލް ޑި ލަސް ކަސަސްގެ ފެނުގެ ކަންތައް

މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ،ދިރިހުރި މިސާލު ބޭނުންކޮށްގެން އޮށްޓަރުހުރި

ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ނިޒާމު ބިނާވެފައިވަނީ މާޔަން މީހުންގެ

ތައުލީމާއި ކިޔަވައިދޭނެ ގޮތްތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ .ރަށްވެހިން އަބަދުވެސް

އިލާހީ ގަބޫލުކުރުންތަކާއި އާދަކާދައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައެވެ.

އެބައިމީހުނަށް

ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވާ،

މާޔާ މީހުން ގަބޫލުކުރަނީ އިންސާނުންނަކީ ފެންބުރުގެ މައިގަނޑު

ޚާއްޞަކޮށް،

ލބެނީ ،ހަށިގަނޑުން ބޭރުވާ ފެން
ބައެއްކަމުގައާއި ސާފު ފެން ި

ތަރުތީބުކޮށް

ދަސްވެފައިވާ
ދިރިއުޅުމާއި
ކުރިއަށްއޮތް

ނުވަތަ
ތިމާވެއްޓާއި

ޖީލުތަކަށް

ގުޅުންހުރި
ފޯރުވައިދޭނޭ

އިލްމު
ގޮތްތައް

ފެނަކީ

ހޯދަމުންދެއެވެ .ރަސްމީ ތައުލީމު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި

ވިޔާފަރިކޮށް ގަނެވިއްކާއެއްޗެއް ނޫންކަމާއި ފެނާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ

ހުރިކަމުގައިވިޔަސް އިހުގެގޮތްތަކާއި އިލްމު މިއަދާހަމައަށް ވެސް

ކަމެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ ހުރުހާ ރަށްވެހިންގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައެވެ.

ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދެއެވެ .މި އިލްމަކީ އެތަކެއް ދާއިރަތަކަކަށް

ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ،ސާފުބޯފެން ލިބުމުގެ ނިޒާމަކީ ހަމައެކަނި

ބެހިގެންވާ

ގުޅިފައިވާ

މިފަދަ ޤަވާއިދުތަކައި އުސޫލުތައް ކަމަށްވާތީ ،މި ގޮތްތައް އަންނަން

ފިލާވަޅުތަކެއް؛ ނުޖޫމީ އިލްމާއި ފިޒިކްސް އިން ޞިއްޙަތާއި

އޮތް ޖީލިތަކަށް ފޯރުވައިދިނުމަކީ ކޮންމެހެނެ ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން؛

ބައެއް އެހެން ޖަމާއަތްތަކުގައި ،މިފަދަ ފެންލިބުމުގެ ސަގާފީ

ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި

އަންބުރާ

ބިމަށް

ލިބުމުންކަމުގައެވެ.

ހަމައެހެންމެ،

އިންސާނީ

އަދި

އެއްދާއިރާ

ދިރިއުޅުމުން

އަނެއް

ފެށިގެން

ދާއިރާއާއި

ދިމާވާ

މައްސަލަ ހައްލުކުރުން؛ މުޖުތަމާއުގައި ތިމާގެ މަގާމު ދެނެގަތުމުން
ފެށިގެން އެކުގައި އުޅުމުގެ ތަޖުރިބާ ކުރެވުން؛

ފަރުމާ ކުރުމުގެ

ޢިލްމުން ފެށިގެން ތަކެތީގެ އިލްމަށެވެ .ފެންވަރު ރަގަޅު ތައުލީމެއް
ފޯރުކޮށްދެވުނުކަމުގައި ވިޔަސް ޅަ ޖީލުތަކަށް މި އިހުގެ ސަގާފީ

ރަށްވެހިން އަބަދުވެސް އެބައިމީހުނަށް ދަސްވެފައިވާ ނުވަތަ
© Vice Ministerio de Cultura

ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވާ ،ޚާއްޞަކޮށް ،ދިރިއުޅުމާއި ތިމާވެއްޓާއި
ގުޅުންހުރި އިލްމު ތަރުތީބުކޮށް ކުރިއަށްއޮތް ޖީލުތަކަށް
ފޯރުވައިދޭނޭ ގޮތްތައް ހޯދަމުންދެއެވެ.
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އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ މުއްސަދި އިލްމު ލިބުމުން މަހުރޫމުވިޔަދީގެން
ނުވާނެއެވެ .އެހެކަމުން ،ޒަމަނީ ތައުލީމު ،މަޢުނަވީ ސަގާފީ
ތަރިކައިގެ މުއްސަނދިކަން ދެނެގަނެ ،އޭގެ ފައިދާ އެންމެ
ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގަންނަށްޖެހެއެވެ .އެހެނީ ،އިހުގެ އިލްމު
ޒަމާނީ ތައުލީމުގައި ހިމެނުމުގެ އިތުރުން މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ
ކުރިއަށް ހުރި ޖީލުތަކަށް ވާސިލު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތްތައް ވެސް
ހޯ ދަ ން ޖެ ހެ އެ ވެ.

އިޖުތިމާއި ކަންކުރުމާއި ،ދީނީ ގޮތްތަކާއި ،އުފާވެރި
މުނާސަބާތަކަކީ ރަށްވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކޮށް
އެންމެން ބައިވެރިކުރުވަނިވި ގޮތަކަށް އިޖުތިމާއީ ފޭރާން
ވަރުގަދަރުކުވާ ކަމެކެވެ.

© 2010 by Acervo PCR

ދެމެހެއްޓެނިވި ތިމާވެށްޓެއް ހާސިލު ކުރެވޭނީ މޫސުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި،
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި
ދިރޭތަކެތީގެ

ގުދުރަތީ

ނަސްލުތައް

ބޭނުންކުރުމާއި،

ވަސީލަތްތައް

ރައްކާތެރިކޮށްގެންނެވެ.

މިކަންތައް

ކުރެވެންއަންނަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ،ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި،
ހޯދުންތަކާ

ސައިންސުގެ

ކުރިއަރާފައިވާ

އަނެއްބަޔަކާ

ޙިއްޞާކޮށްގެންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު

މޫސުމީ

އެއްބަޔަކު

ބަދަލުވުން

އަދި

ގުދުރަތީ ކާރިސާއާއި ކުރިމަތިލުމުގައި ނިކަމެތި އާބާދީތަކުގެ ވިލުން
ވަރުގަދަކުރުމީ އެބައިމީހުންނަށް ލިބިދާނެ އިންސާނީ ،އިޖުތިމާއީ އަދި

© 2010 by Acervo PCR

ޖައްވީ ތިމާވެއްޓާއި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ހައްދުތަކާއި ގުޅޭ

އިގުތިސާދީ ގެއްލުން ކުޑަކުރުވާނެ ކަމެކެވެ.
މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބައެއްކަމުގައިވާ ޖީލުތަކުގެ މެދުގައި އެއްކުރެވި
ވަނީ،

އެތައް

ގަރުނެއް

ވަންދެން

އިންސާނީ

މުޖުތަމަޢުތައް

ވަށައިގެންވާ ގުދުރަތީ މާހައުލާއި މުއާމަލާތު ކުރުމުގައި އެހީއެއްގެ
ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

މިއަދު ،މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކާއިގެ

© 2010 by Acervo PCR

އާކުރެވެމުންދާ އާދަކާދައިގެ ޢިލްމާއި ،އަގުތަކާއި ކަންކުރާގޮތްތައް
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ސަބަބުން ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން ،ދެމެހެއްޓެނިވި

މަޢުނަ ވީ ސަ ގާފީ ތަރިކަ އިގެ ހިއްސާ ލިބިގެން ދެމެހެއްޓެނި ވި ތިމާވެށް ޓެ އް ޙާޞިލު

ގޮތެއްގައި ގުދުރަތީ ވަސީލަތް ބެލެހެއްޓުން އަދި ގުދުރަތީ ކާރިސާ

ކުރެވި ދާނެ އެވެ .ޖުމްލަގޮތެއްގައި އިންސާނުން ދެމެހެއްޓުމެއްނެތްގޮތުގައި

އަށް ތައްޔާރުވުމާއި ފިޔަވަޅުއެޅުން ފަދަ ދެމެހެއްޓެނިވި ތިމާވެށީގެ

ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމުގައިވިޔަސް ،ގިނަ

ދާއިރާތަކަށް ލިބޭ ފައިދާ ފެނެއެވެ.

ރަށްވެހި ޖަމާއަތްތަކުންވަނީ މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފުރިހަމަ
އުނގަންނައިދިނުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ،އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުން

ދިރޭ ތަރިކައެއްގެގޮތުގައި ،މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މައުލޫމަތުގެ

ތިމާވެށްޓާއި ،މާހައުލަށް އިހުތިރާމުކުރަނިވި ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް

ހަށިގަނޑާއި ،އަގުތަކާއި ،ކަންކުރާގޮތްތައް ،މާޙައުލާ ގުޅުވާލުމުން

ބައްޓަންކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ،ސަމޮއާގައި ކުދި ވިއުމަކުން ވިޔެފައިވާ

އެވަގުތެއްގާ ބޭނުންކުރެވެންހުރި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ،އިހުނަށް

ކުނާތަކަކީ ލޭންދޭނެއްގެ ގޮތުގަ އާއި ސަގާފީ ދައްކާލުން ތަކުގައި

ޤާބިލުކަން

ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފާވާއެއްޗެކެވެ .ޒަމާން ވޭތުވަމުން އައިސް މި

އެއަށް ލިބިދެއެވެ .މިހެންކަމުން ،ދަތިކުރަނިވި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި

ވިއުމުގެ ހުނަރާ ،ތިމާވެށީގެ އިލްމާއި ގުޅި ،ވިއުމުގައި ބޭނުންކުރާ

ގުދުރަތީ ކާރިސާ އާއި ކުރިމަތިލުމަށް ރަށްވެހިންނަށް މާ ރަގަޅަށް

ރާނބާފަތް ޢާއިލާގެ ގަސް ހައްދާ އާލާކުރުމުގެ ގޮތްތައް ތަރައްގީކޮށް

ތައްޔާރުވެވެއެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިފަތް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަފައިވެއެވެ.

ވުރެ

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް

ބައްޓަންކޮށް

ހޭނުމުގެ

ދިރޭތަކެ ތީގެ ނަސް ލު ރަ އްކާ ތެރިކުރުމުގައި މަޢުނަ ވީ ސަ ގާފީ ތަރިކަ އަށް އެހީ

ވެ ދެވޭނެ އެވެ .ރަށެއްގެ ހަގީގީ ރަށްވެހިންނާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ
މީހުން އެރަށެއްގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި
ނުހަނު

ރައްކާތެރިކުރުމުގައި

މުހިއްމު

ދައުރެއް

އަދާކުރެއެވެ.

މިސާލަކަށް ،ކެންޔާގެ ކިކުޔޫގައި ދަނޑުގޮވާން ކުރުމާއި މުޑުވައް
އަލާކުރުމާއި

އެތަކެތި

ރައްކަތެރިކުރުމުގެ

މައިގަނޑު

ޒިންމާ

އަދާކުރަނީ އަންހެނުންނެވެ .އާދަކާދައިގެ މަތިން މިރަށުގެ އަންހެނުން
އެއްދަނޑުގައި

ތަފާތު

ވައްތަރުގެ

ތޮޅި

ހައްދައެވެ.

މޫސުމަށް

އައިސްފާނެ ބަދަލާއި ދަނޑަށް ޖެހިދާނެ ބަލިތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެތަކެއް މުޑުވައް ގުދަންކުރެއެވެ .މިހެންކަންކުރުމުގެ
ސަބަބުން ،މިއަދު އެޤައުމަށް ،ގިނަބަޔަކު އަހަރުތަކެއްވަންދެން
އެދަނޑެއްގައި

ވަކިވައްތރެއްގެ

ދަނޑުގޮވާން

ހެއްދުމުން،

ދަނޑުވެރިކަމަށް އަންނަމުންދާ ހީނަރުކަން ފޫބެއްދުމަށް ބޭނުންވާ
ގަސްގަހާގެހީގެ ސައިންސުގެ ޢިލްމާއި ގުދަންކުރެވިފައިވާ އަގުހުރި
މުޑުވައްތަކުގެ ބޭނުންވަނީ ޖެހިފައިވެއެވެ .ތަންދޮރު އެނގޭ ރަށްވެހިން
ގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިންނާއި ،ހުއިހައްޕާމީހުންނާއި ،މަސްވެރިން
އަދި ފަތްޕިލާވެލީގެ ބޭސްވެރިންނަކީ ރަށެއްގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު
ދެމެހެއްޓުމުގެ

ހަވާލުދާރުންނެވެ.

މި

މަޢުލޫމާތުގެ

މައްޗަށްބިނާކޮށް

ސަމޮއާގެ

ރައްޔިތުން

ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެބައިމީހުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަކީ
ގުދުރަތީ ވަސީލަތެއްކަމުގަ އާއި ،މި ތަކެތި ދެމެހެއްޓޭނީ ތިމާވެއްޓާމެދެ
ރައްކާތެރިވެގެންކަން ދަނެވެ .ދުނިޔޭގައި ފުޅާދަރިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ
ޕްލާސްޓިކު ފަދަ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދެނިވި ތަކެއްޗާއި ޚިލާފަށް
މިތަކެއްޗަކީ ގަސްގަހާގެހި ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔެފައިވާ ތަކެއްޗަށް
ވުމުން ،ގުދުރަތީގޮތުން ނެތިގެންދެއެވެ .އަދި މި ގަސް ހެއްދުމާއި،
ފަތްކެނޑުމާއި ،އެ ބޫނުންކުރުމަށްފަހު އެއްލާލަންޖެހޭ މުއްދަތު
ކުރުކަމުގައިވިޔަސް ތިމާވެއްޓަކަށް އެކަމަކުން ގެއްލުމެއްނެތެވެ.
© Josep Lluis Òdena
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ދެމެހެއްޓެވެނި ތިމާވެށްޓެ އް ޙާސި ލްކުރުމަށްޓަކަ އި ހޯ ދާ ހޯ ދުން ތަކަށް،

ގުދުރަތީ ވަސީލަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުތައް ،ގުދުރަތީ ކާރިސާ

ރަ އްޔި ތުންގެ ކިބަ އިގައިވާ ،މާޙައުލާ ގުޅުންހުރި އިލްމާއި ކަންކުރާގޮތްތަކުން

އަދި މޫސުން ލަފާކުރާ ނިޒާމުތައް އެކުލެވޭގޮތަށް-ދިމާވާ ކާރިސާތަކާ

ފައި ދާކުރާނެ އެވެ .ޒަމާނުއްސުރެ މަސްވެރިން އަންނަނީ ރޭވުންތެރި

ކުރިމަތިލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަރަށްގިނަ ގޮތްތަކާއި އުކުޅުތައް ހިމެނޭ

މަޢުލޫމަތުގެ އެހީގައި ކަނޑުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުން ކުރިމަތިކުރުވާ

އިލްމެކެވެ .މި އުކުޅުތަކާކީ ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނަމަވެސް

ވަނީ

ވަގުތާއި ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ހާނަންޖެގޭ އާލަތްތަކެކެވެ.

މަސްމަހާމެހީގެ މާހައުލާއި ،ދިރުމާއި ،އެތަކެތީގެ ހިޖުރަކުރުމަށް ބަލައި

އަދި މިއާލާތްތައް އަބަދުމެ ރަށްވެހިންނަށް ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން

އެކި މޫސުމުގައި އެކި ކަހަލަ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ވަރަށް ތަފްސީލީ

ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި ،އަލުން ބިނާކޮށް މޫސުމީ ބަދަލަށް

ގޮތްތަކެއްހޯދާ އަމަލުކުރަމުންނެވެ .މި އިލްމަކީ ނުހަނު ތަފްސީލު،

ހޭނުމަށް އެހީވެދެއެވެ.

ގޮންޖެހުންތަކާއި

ކުރިމަތިލަމުންނެވެ.

މިގޮތުން،

އެމީހުން

އެހައިމެ ތަފާތު އަދި އަބަދުމެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ .މިހެންކަމުން،
ކަނޑުގެ ދިރޭތަކީގެ ނަސްލު ރައްކަތެރިކޮށް އާލާކުރުމުގެ ސައިންސުގެ
ހޯދުންތަކަށް މިއީ އިންތިހާއަށް މުހިއްމު މައުލޫމާތެވެ .ރައްޔިތުންނާއި
ސައިންސުވެރިންނާއި ދެމެދު ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްބާރުލުންއޮވެ،
އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ކުރެވޭ ރަގަޅުކަންތައް ހިއްޞާކުރުމުން
ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ފަދަ ދެމެހެއްޓެވެނި
ތިމާވެށްޓެއް

ހާސިކުރުމަށް

ކޮންމެހެން

ކުރަންޖެހޭ

ކަންކަމަށް

މަގުފަހިވެއެވެ.

© Steven Percival

ޖަންގައްޔާއި ދިރޭ ތަކެތީގެ ނަސްލުތަށް ރައްކާތެރިކުރުން ،އަދި

ދަތިތަކާ އި ކުރިމަތިލާނެ ގޮތްތައް އެނގުމާއި ވިލުން އެއީ ރަށް ވެހިންނަށް
ގުދުރަތީ ކާރިސާ ތަކަ އި ކުރިމަތިލުމަށް އެޅިގެން ދާ ވަރަށް މުހިއްމު
ބިންގަލެކެވެ .ނާޒުކު އަދި ދަތި އުނދަގޫ ތަންނަނުގައި ދިރިއުޅޭ
ރަށްވެހިންނަކީ މޫސުމީ ބަދަލާއި ގުދުރަތީ ކާރިސާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ
ގެއްލުން ތަހައްމަލު ކުރާމީހުންނެވެ .އެމީހުން ކަންކުރަގޮތާއި ލިބިފައިވާ
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުވުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ހުނަރު،

ޒަމާނުއްސުރެ އެއްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތައި ކަންކުރާގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް
މޫސުމީ ބަދަލުގެ ނުރަގަޅު އަސަރު ކުޑަކުރުވައެވެ .އެހެންކަމުން މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކަތެރިކުރުވުމާއިއެކު
ދެމެހެއްޓެނިވި ތިމާވެށްޓެއް ބައްޓަންކުރުމުގައިވެސް އެހީވެއެވެ.

© Steven Percival
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ދިރުންހުރި ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ރަށްވެހި އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ

ބައިވެރިކުރުވަނިވި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ

ފެންވަރުގައި ބައިވެރިކުރުވަނިވި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްގީ ހޯދުމަށް
އެހީވެ،

ބަދަލުވަމުންދާ

މަސްރަޙުގައި

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ

ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ.
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ބަރޯސާވެފައިވަނީ ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި
މުދާ އުފައްދައި ބޭނުން ކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ހަރުދަނާ،
ހަމަހަމަ އަދި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުވަނިވި އިގްތިޞާދީ
ކުރިއެރުމަށެވެ .ބައިވެރިކުރުވަނިވި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގައި އަލި
އަޅުވާލަނީ ހަމައެކަނި ފަގީރު ހާލުގައިވާ ރައްޔިތުންނަކަށްނޫނެވެ.
ގޮތްނޭންގޭ ނާޒުކު ހާލަތުގައިވާ ،އަދި އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމުން
ދުރުކުރެވިފައިވާ

ރައްޔިތުންނަށް

ވެސްމެއެވެ.

މިކަން

ކުރުމަށްޓަކައި ،މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ މަސައްކަތްތެރި ވަޒީފާ
ލިބެންހުރުމާއި ،ފަގީރުކާމާއި ތަފާތުކުރުން ކުޑަކުރުމާއި މަދު ތަކެތި
ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން ގެނައުން އަދި
ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހެއެވެ .މި ފާހަގަ ކުރަނިވި
ބަދަލު ގެނައުމުގައި މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ މުހިއްމު ދައުރެއް
އަދާކުރެއެވެ .މިދައުރަކީ ހާއްސަކޮށް ރަށްވެހި އިޤްތިޞާދުތައް
ވަރުގަދަކުރުވާ ،އަގުކުރެވޭ އަދި ނުކުރެވޭ ތަފާތު ވައްތަރުގެ

ގިނަފަހަރަށް ރަށްވެހިންނާއި ޖާމާއަތްތައް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތައް
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއެވެ.
ޒަމާނުއްސުރެ ދަމަހައްޓާ ކުރިއަރުވަމުން އަންނަ ހުނަރާއި ކަންކުރާ
ގޮތްތަކާއި ،ރަށްފުށުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ދިރިއުޅުމަށް ފުދޭ އާމްދަނީއެއް
ހޯދައިދޭ ކަންކަމެވެ .މިގޮތުން ،އެސްޓޯނިއާގެ ދަނޑުވެރި ޢާއިލާތަކަކީ
ކަންބަޅި ގެންގުޅޭ ބައެކެވެ .އަދި އާދަކާދައިގެ މަތިން އޭގެ ކަފައިން
އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރެއެވެ .މި ދިރިއުޅުމަކީ އެބައިމީހުންނަށް
އަމިއްލަވަންތަ އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެކެވެ .ކަންބަޅީގެ ކަފައިން
ކަފަރޮދި އަދި އެކި ކަހަލަ ކަފަ ފޭރާން ތައްޔާރުކޮށް ،އޭގެ ސަރުބީ
ބޭނުންކޮށްގެން ސައިބޯނި ވެސް އުފައްދައެވެ .މިކަހަލަ ކިރިޔާ
ފުދިގެންއުޅުމުގެ އާދައަކީ ޖަމާޢަތެއްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމަށް
ނުހަނު ބޭނުންތެރި އަދި ފަގީރުކަމަށް ވަރުގަދަ ދިފާޢުއެކެވެ .މިއީ،
އާދައިގެ ދަނޑުވެރިކަން އަދި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތް ބެލެހެއްޓުގައި
އެހެނިހެން ތަންތާނުގައި ވެސް ކަންކުރަމުން އަންނަ ގޮތެވެ.

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވިގެންވާ ،އިޤްތިޞާދީ
ތަރައްގީ ކުރިއެރުވުމުގައި ވަރުގަދަ ހިއްވަރެއް ކަމުގައިވެއެވެ.

މަޢުނަ ވީ ސަ ގާފީ ތަރިކަ އިގެ ސަ ބަ ބުން ،މީސް ތަކުންނާ އި ވަކި ވަކި ފަރު ދުންނަށް،
ފަގީރުންނާ އި ނިކަ މެތިން ޝާ މިލުވާގޮތަށް ،މުޖުތަމައު ގަބޫ ލުކުރާ ފެން ވަރުގެ ވަ ޒީފާ

އާއި ސާ ފުފައި ދާ ލިބު ވަ އި ދިނު ވަ ދެ އެވެ .މިގޮތުން ،އިހުޒަމާނުގެ އަތްތެރި

ގިނަ ރަށްވެހި ޖަމާޢަތްތަކުންވަނީ މަޢުނަވީ ސަގާފީ
ތަރިކައިގެ ފުރިހަމަ އުނގަންނާއިދިނުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން،
އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ތިމާވެށްޓާއި ،މާހައުލަށް
އިހުތިރާމުކުރަނިވި ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބައްޓަންކޮށްފައެވެ.
© Dirk Van Hove, Gemeente Koksijde Paardenvissers_2007 02

މައުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ އާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ | 11

މަސައްކަތަކީ ގިނަ ފަހަރު ފައިސާ ހޯދުމުގެ ނުވަތަ ލޭންދޭނުގެ
ވަސީލަތެކެވެ .މި ވަސީލަތް ނެތްނަމަ އެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވަކިވަކި
މީހުން ވެގެންދާނީ އިޤްތިޞަދީގޮތުން އެންމެ ނިކަމެތި ފަންތީގެ
ބަޔަކަށެވެ .މި އާމްދަނީއަކީ ހަމައެކަނި ފަންނުވެރިންނާއި އެބައިމީހުންގެ
ޢާއިލާއަށް ލިބޭފައިދާއެއްނޫނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އެތަކެތި ހަދަން
ބޭނުންވާ އަސާސީ ސާމާނު ހޯދައިދޭ މީހުން އަދި

އެއްތަނުން

އަނެއްތަނަށް އެ މުދާ ގެންދިއުމުގަޔާއި ވިއްކުމުގަ އުޅޭ މީހުންނަށް
ވެސްމެއެވެ .މި މަސައްކަތްތަކަކީ އެއް ޢާއިލައެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ
ތެރޭގައި

ކުރެވޭ

މަސައްކަތްތަކަކަށް

ވުމުން

މުޖުތަމައުވެސް

މިކަން ހެޔޮގޮތުގައި ބަލައިގަނެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ،މަސައްކަތުގެ
މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ޖަމާއަތަކަށް ނިސްބަތްވުމުގެ އުފާވެރިކަން
ލިބެއެވެ .އަދި ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާއި ގުޅުފައިވާތީ ،މިއީ

© 2008 by Batik Museum Institute, Pekalongan / Gaura Mancacariladipura

އެބައިމީހުންގެ ނަޒަރުގައި ޝަރަފުވެރި މަސައްކަތެކެވެ .ހުނަރު
ދައްކުވައިދިނުން ،އުފާ ފާޅުކުރުން ،އަދި މިނޫން ވެސް މަޢުނަވީ
ސަގާފީ ތަރިކަ ރަމްޒުކޮށްދޭ ޙަރަކާތްތަކަކީ ،އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުން
ޝާމިލުވާގޮތަށް ،ރަށްވެހިން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގަ
ބައިވެރިކުރުވާކަމެކެވެ.
ދިރޭ ތަރިކަ އެއްގޮތުގައި މަޢުނަ ވީ ސަގާފީ ތަރިކަ އަށް ،ތަރަ އްޤީގެނަ އުމުގައި
އާ އުފެއް ދުން ތަކަށް މަގުފަހިކޮށް ދޭ ވަސީ ލަތެއްކަ މުގައި ވެވި ދާނެ އެވެ.
ބަދަލުވަމުންދާ މަސްރަހެއްގައި ރަށްވެހިންނާއި ޖަމާއަތްތައް އަބަދުވެސް
އާ އުފެއްދުން އުފައްދައެވެ .މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައަކީ ދުނިޔެ އާއި
ރަށު ފެންވަރުގައި ،ފާހަގަކުރަނިވި ތަރައްގީ ގެނުވަނިވި ރޭވުންތެރި
ވަސީލަތެކެވެ .އެގޮތުން ،ވަކި އުފެއްދުމަކަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި
އަސާސީ ސާމާނު ލިބުން ދަތިވުން ނުވަތަ ނުލިބުމުން ،އާ
ތަކެތި އެބޭނުންތަކަށް ބައްޓަންކޮށް ހާނުވައިގެން އެމަސައްކަތް
ކުރިއަށްގެންދެއެވެ .އަދި އިހުގެ ހުނަރުވެރިކަން ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނީ
ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ހޯދައެވެ .މިގޮތުން ،ކުރީއްސުރެ ބޭނުންކުރަމުން
އަންނަ ކަށަވަރު ސަގާފީ ފޯރުވައިދިނުމުގެ ނިޒާމުތައް މި ޒަމާނަށް
ހާނުވައިގެން މިހާރުގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލަތީ ވަސީލަތްތައް އުފައްދާ
ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
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މަޢުނަ ވީ ސަގާފީ ތަރިކަ އާއި ގުޅުންހުރި ފަތުރުވެރިކަ މުގެ ހަރަކާ ތްތަކަކީ ވެސް

ހަމައެހެންމެ،

ރަ އްޔި ތުންނަށް ފައި ދާ ކުރުވަނި ވި ކަންކަ މެވެ .ތަފާތު އާދަކަދަ ،އުފާ

މައިގަނޑު ފައިދާ ލިބޭ އަދި އޭގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަންތިބޭ ބަޔަކަށް

ފާޅުކުރުން ،ހުނަރު ދައްކައިދިނުން ،އަތްތެރި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ

ވާންޖެހޭނީ އެ ތަރިކަ ނިސްބަތްވާ ރަށްވެހިންނެވެ .ހެޔޮނިޔަތުގައި

ހުނަރު ،އަދި މިނޫންވެސް އެހެން މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކާއިގައި

އަދި މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައަށް ފަސޭހައިން އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ

ހިމެނޭ ދާއިރާތަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ޢާއްމު ވެ އެނގުމީ،

ފަތުރުވެރިކަމެއް ކުރާނަމަ އެ ތަރިކައަށް ކިރިޔާވެސް ގެއްލުމެއް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ފަތުރުވެރިންގެ

ވެދާނެ ކަންކަމާ މުޅިން ދުރުވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ފަތުރުވެރި އެކިއެކި

ޝައުގުވެރިކަން ދަމައިގަތުމަށް ލިބިގެންދާ ބާރެކެވެ .އިންސާނީ ޒިންމާ

ހަރަކާތް ހިންގާމީހުންނާއި އެކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަތުރުވެރިންނަށް

އަދި އުސޫލުތަކާއި ،ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިރުންހުރި ތަރިކައަށް

ވެސް މިކަން އޮޅުންފިލުވައިދީ އެބައިމީހުންގެ އަމަލުތައް ވެސް

އިޙްތިރާމު ކޮށްގެން ކުރާކަމަކަށް ވާނަމަ ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙަރަކާތްތަކަކީ

އެއްހަމައެއްގައި ބަހައްޓުވަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ސިނާޢަތެއްގައި

ވެސް

އެރަށަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ ފަޚުރުވެރިކަން އާލާކުރުވާ ،އާ ވަޒީފާ އުފައްދާ،
އާމްދަނީ އިތުރުކޮށްދޭ ކަމަކެވެ .ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަން ތަރިކައަށް
އިޙްތިރާމު ނުކުރާނަމަ ،މިތަރިކައަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިކުރުވައެވެ.
މިސާލަކަށް ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙަރަކާތްތަށް މާގިނަކޮށް ފައިދާ ހޯދުމުގައި
ހައްދުފަހަނައަޅައިފި

ނަމަ

އެރަށެއްގެ

ރައްޔިތުންނަށް

ނޭދެވޭ

އަސަރުކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމާއި މާނަ އޮޅިގެންދެއެވެ .އެހެންކަމުން
ފަތުރުވެރިކަމަކީ ކޮންމެ ބަޔަކު ،ސަރުކާރުން ނުވަތަ އާއްމުން
ނުވަތަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރަވެރިން ،ކުރަމުންދިޔަ ކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް
މިކަން ކުރަންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި ،އެދުމާއި ،އުއްމިދާއި،
މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިޙްތިރާމުކުރަމުންނެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ދަމަހައްޓާ ކުރިއަރުވަމުން އަންނަ ހުނަރާއި ކަންކުރާ
ގޮތްތަކާއި ،ރަށްފުށުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ދިރިއުޅުމަށް ފުދޭ އާމްދަނީއެއް
ހޯދައިދޭ ކަންކަމެވެ .މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ސަބަބުން،
މީސްތަކުންނާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ،ފަގީރުންނާއި ނިކަމެތިން
ޝާމިލުވާގޮތަށް ،މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާ އާއި
ސާފުފައިދާ ލިބުވައިދިނުމަށެވެ.
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އަމަންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން
އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ  -ހަމަނުޖެހުމާއި ކޯޅުން ،ތަފާތުކުރުން،

އެވެ .އަދި މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ،އިންސާނީ ހައްގާއި

އަދި ހުރިހާ ސިފައެއްގެ އަނިޔާއިން މިނިވަންވުން ހިމެނޭގޮތަށް

ނަސްލުތަކުގެ މެދުގައި އިޖުތިމާއި އަމާންކަމާއި އިންސާނިއްޔަތަށް

 -ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ހާސިލު ކުރުމަށް ޝަރުތެކެވެ .މި

ގެއްލުންނުދިނުމާއި ތަންތަނަށް އަރައިގަނެގެން މީހުން އަޅުވެތި

ޙައްޤުތަކަށް

ނުކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ،ގޮވާލާ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ،އަދުލުވެރި އިންސާފުގެ ނިޒާމުތަކެއް އޮވެ،

މުހިއްކަމެއް ދީގެން އަމަލުކުރަންފެށުނު ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް

ސިޔާސީ ނިންމުންތަކުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށް ،އަދި މައްސަލަ

ޤާނޫނެވެ .މި ޤާނޫނު އުފެއްދީސުރެ ،މަލިންކޭގެ ރައްޔިތުންވަނީ

ޖެހުނަ ނުދިނުމާއި ޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ނިޒާމުތަކެއް

މެދުނުކެނޑި އޭގެ ބަސްތައް އަނގަބަހުން ފޯރުވައިދީ އެ ޤާނޫނާ

ގާއިމުކުރެވިގެންނެވެ .ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި

ގުޅިފައިވާ އާދަކާދަ ދަމަހައްޓަމުންނެވެ .ކޮންމެ އަހަރަކުމެ ،އެ

އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް އަދި އެކަހެރިކުރުމެއްނެތި ބިން ލިބުމުގެ

ތާރީޚީ އެއްވުމުގެ ހަނދާންއާކުރުމުގެ ގޮތުން ކަންގަބާގެ މާލިއަން

ހައްގު އޮވެ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރުއޮތުން ވެސް

އަވަށުގައި އުފާފަޅުކުރުމުގެ އެއްވުންތައް ބާއްވާއެވެ .މި ހަރަކާތްތައް

މިއީ ،އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ބުރަވާ ކަމެކެވެ.

އިންތިޒާމުކުރަނީ ޤައުމީ އަދި ރަށްވެހި އިދާރާތަކުންނެވެ .އެބައިމީހުން

މުހިއްމު

މަގުސަދު

ފުރިހަމަކުރެވޭނީ،

އިންސާނީ

ދެކެނީ

މިއީ

ގާނޫނެއްގެ

އިތުރުން،

ލޯތްބާއި

އަމާންކަމާއި

މަޢުނަ ވީ ސަގާފީ ތަރިކަ އިގައި ހިމެނޭ ކަންކުރާ ތަފާތު ގޮތްތައް ،ދަ އްކުވަ އި ދިނު މަށް

އެއްބައިވަންތަކަން ގެނެސްދޭ ބުނުމެއް ކަމުގައެވެ .ދުނިޔޭގެ އެކި

އަ ދި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން ތަކުގެ ފުން މިނުގައި ވަނީ އަމާންކަން ގެނަ އުމާއި

ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތަކެއް މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޚިޔާލުތައް،

ދެމެއްޓުމެވެ .އަދި މި މައިގަނޑުގެ ވަށައިގެންވަނީ މަޝްވަރާކުރުމާއި

އަމާންކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބާރުއަޅައެވެ.

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު ދެނެގަތުމެވެ .ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި
ކުރާ މަސައްކަތަކީ އަމާންކަން ބިނާކުރާކަމެކެވެ .މިފަދަ ސަލާމަތީ

މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައަށް ދެބަސްވުން ހައްލުކުރުން ނުވަތަ

ޙަރަކާތްތަކާއި މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ،ޤައުމުތަކާއި ޖަމާއަތްތަކާއި

ދެބަސްވިޔަނުދުމަށް

ގެންގުޅޭ

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ސަގާފަތާ ތަޢާރުޒު ނުވާގޮތަށް

މަޝްވަރާކުރުމުގެ އިޖުތިމާއީ ގޮތްތައް އަދި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް

ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުން ،އަމާންކަމާއެކު ދިރިއުޅުން،

އަލުން ގުޅުން ފަދަ ކަންކަމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް

ހަމަނުޖެހުން އުފެދުނަނުދިނުމާއި ހައްލުކުރުން ،އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި

އަދާކުރާކަންކަމެވެ.

ވުޖޫދަށްގެނެވިފައިވާ

ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަން ބިނާކުރުމަށް މަގުދައްކައެވެ.

މި ކަންކަމަކީ ވަކި ވަކި މާޙައުލާއި އިޖުތިމާއި ޙާލަތްތަކުގައި

މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކާގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކަންކަމުގެ އެންމެ

ޖަވަބުދާރީވުމާއި ،ގުދުރަތީ ވަސީލަތް ލިބެންހުރުމާއި ،ޢާއްމު ތަންތަނަށް

ފުންމިނުގައި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުވެއެވެ .މީގެ މިސާލަކީ1236 ،ވަނަ

ވަދެނިކުމެވުމަށާއި ،ރައްޔިތުން އަމާންކަމާއިއެކު އުޅުމަށް އެހީތެރިވާ

ގެނެސް

ކަންކަމެވެ .މި ނިޒާމުތަކަކީ އާދައިގެ ނުރަސްމީ ނުވަތަ ވަރަށް

އަމަލުކުރަންފެށި މާލީގެ 'މަންޑަން ޗާޓަރ' (މާލީ ވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު)

ގަތްބޮޑުކޮށްވެސް ހުންނަ ނިޒާމުތަކެކެވެ .މިސާލަކަށް ،ސްޕެއިންގެ

އަހަރު

ސަންޑިއާޓާ

ކައިޓާގެ

ވެރިކަމުގައި

ވުޖޫދަށް

އެހީވެވިދާނެއެވެ.

އެތަކެއް

ރަށްވެހިން

ގަރުނެއްކުރިން
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މަރސިއާ އަދި ވެލެންސިއާގެ ،މަޝްހޫރުކަން ލިބިފައިވާ ތަރުކާރީ ،މޭވާ

މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމީ ވެސް ސަލާމަތާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް

އަދި މާގަސް ހައްދާ ތަންކޮޅެއް ހަނަފަސް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެން

އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެކެވެ .އެންމެން ބައިވެރިކުރުވަނިވިނަމަ ،މަޢުނަވީ ތަރިކަ އާއި

ބެހުމުގަ އާއި ދަނޑުތަކަށް ފެންދޭ ނިޒާމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް

ގުޅުންހުރި ސަލާމަތީ ހަރަކާތްތަކަކީ ޖަމާއަތްތައް އެކުގައި އުޅުމަށްޓަކައި

ހައްލުކުރަނީ ދެރަށު ރައްޔިތުންގެ ރަށުފެންވަރުގެ ދެ މަޖިލީހަކުންނެވެ.

ވަރުގަދަ ބާރެކެވެ .މި ޖަމާޢަތްތަކަކީ ،ރަށުގެ ހަގީގީ ރަށްވެހިން ،ވަގުތީ

ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު 'ދަ ކައުންސިލް އޮފް ވައިޒް މެން އޮފް

ހިޖުރަވެރިން ،ދާއިމީ ހިޖުރަވެރިން ،ރެފިއުޖީން ،އެކި އުމުރުގެ އަދި މީންތީގެ

ދަ ޕްލެއިން އޮފް މަރސިއާ' އާއި 'ވޯޓަރ ޓްރައިބިއުނަލް އޮފް ދަ

މީހުން ،ނުކުޅެދޭ މީހުން،އަދި އެކަހެރި ކުރެވިފައިވާ (މާޖިނަލައިޒްޑް)

ޕްލެއިން އޮފް ވެލެންސިއާ' ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ

ޖަމާޢަތްތަކުގެ މީހުންނެވެ .މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކަތެރިކުރާ

ބަލާޣާތްތެރި ހުކުމްތައް ކުރެއެވެ .އެ ހުކުމްތަކަކީ އެހެނިހެން

ހަރަކާތްތަކަކީ ދިމިޤްރާތީ ވެރިކަމާއި އިންސަނީ ހައްގުތަކަށް އިޚްތިރާމް

މަދަނީ ފަނޑިޔާރުގެތަކުގެ ހުކުމަކާއި އެއްބަރުދަނެއްގެ ހުކުމްތަކެކެވެ.

ކުރާ ހަރަކަތްތަކެކެވެ .އަދި މި ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ޖަމާއަތްތަކުގެ

މި ދެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި ދަނޑުތަކަށް

މެދުގައި އަމާން ކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް މަގުދައްކާ ކަންތައް ކަމުގައިވާ،

ފެންފޯރުކޮށްދިމުގެ އިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ރަށުގެ އާދަކާދަ

އަގުކުރާ ކަންތަށް ހިއްސާކުރުން ،ގުޅިގެންވާ އަމިއްލަވަންތަކަމާއި ނަފުސަށް

ރަނގަޅަށް އެނގޭ ،ދިމިޤްރާތީ ގޮތުން ނުވަތަ ގުރުއަތުލައިގެން ހޮވާލައި

ކުރާ އިތުބަރު ވަރުގަދަވުން ،ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އާ

ތިބޭ ބައެކެވެ .ކުރިމަތިވާ ދެބަސްވުންތައް މިގޮތަށް ކާމިޔަބުކަމާއެކީ

ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން ،ފާޅުވެ ކުރިއަރާއިދެއެވެ .ދެބަސްވުމަކަށް ފަހު

ޙައްލުކުރުމުގެ ގާބިލިއްޔަތަކީ ޖަމާއަތުގެ މިނިވަންކަމާއި ރައްކަތެރިކަން

އަންނަ ޞުލްޙައަކީ ވެސް އެކި ޖަމާޢަތްތައް އެކުވެރިކޮށް އެބައިމީހުންނަށް

ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ .މިކަލަހަ މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ

އެއްކޮށް ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރެވޭ ޙާލަތެކެވެ .މި ދަނޑިވަޅުގައި މިބައިމީހުން

އިޖުތިމާއީ ގޮތްތަށް ބޭނުންކޮށްގެން ދެބަސްވުން ޙައްލުކުރުމީ ރަށްވެހިން

ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށްޓަކައި ސަގާފީ ތަފާތުތަކައި ދިރުންހުރި ތަރިކައަށް

ބައިވެރިވެ ބަލައިގަންނަކަމެކެވެ.
މަޢުނަވީ

ސަގާފީ

ތަރިކައަށް

އިޚްތިރާމުކޮށް ،އާދަކާދައިގެ މަތިން މަޝްވަރާކޮށް މުޖުތަމަޢަށް އަމާންކަމާއި
އަމާން

ކަމާއި

ރައްކާތެރިކަން އަނބުރާ ގެނުވައެވެ.

ރައްކާތެރިކަން

އަނބުރާގެނައުމަށް އެހީވެވިދާނެއެވެ .އަމާންކަމާއި ގުޅުން އާކުރުމުގެ
ތަރުތީބީ އުސޫލުތަކަށް ،މައްސަލަޖެހިގެންއުޅޭ ދެ ފަރާތް ޞުލްޙަ
ކުރުމުގެ ބާރުލިބުގެންވެއެވެ .ދެބަސްވުން އުފެދިގެންއުޅެނީ ފަރުދުން،
އާއިލާ ނުވަތަ ޖަމާއަތްތަކުގެ މެދުގައިނަމަވެސް މި އުސޫލުތަ
ބޭނުންކުރުމުން ޞުލްޙައަށް ރުޖޫއަވެއެވެ .މިނިވަންކަމުގެ މިއުސޫލުތައް
ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާ ބާއްވާ
ގުޅުންބަދަހި ކުރެވޭނެއެވެ .މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ،އެއްބަޔަކު
އަނެއްބައެއްގެ

ހާލަތު

ދެނެގަނެ،

ކުންހީއާއި

ވާދަވެރިކަމައި،

ނަފުރަތާއި ،އަނިޔާވެރިކަން ފަހަނައަޅާ ރަށްވެހިންގެ ގުޅުން އަލުން
އާކުރުވައެވެ.
© 2003 DNPC
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ބޭނުންކޮށްގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް
ބޭނުންކޮށް މޫސުމީ ބަދަލުގެ ނުރަގަޅު އަސަރު ކުޑަކުރުވައެވެ.
އެހެންކަމުން މަޢުނަވީ ސަގާފީ ތަރިކަ ،ދިރޭތަކެތީގެ
ނަސްލު ރައްކަތެރިކުވުމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ތިމާވެށްޓެއް
ބައްޓަންކުރުމުގައިވެސް އެހީވެއެވެ.

ރަށްވެހިން ގެންގުޅޭ މަޝްވަރާކުރުމުގެ އިޖުތިމާޢީ ގޮތްތައް އަދި މައްސަލަ
ޙައްލުކޮށް އަލުން ގުޅުން ފަދަ ކަންކަމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް
އަދާކުރާކަންކަމެވެ .އެތަކެއް ގަރުނެއްކުރިން ވުޖޫދަށްގެނެވިފައިވާ މި
ގުދުރަތީ ވަސީލަތް ލިބެންހުރުމާއި ،ޢާއްމު ތަންތަނަށް ވަދެނިކުމެވުމަށާއި،
ރައްޔިތުން އަމާންކަމާއިއެކު އުޅުމަށް އެހީތެރިވާ ކަންކަމެވެ.

© Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia

ކަންކަމަކީ ވަކި ވަކި މާހައުލާއި އިޖުތިމާއި ހާލަތްތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވުމާއި،
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The designations employed and the presentation of material
throughout this publication do not imply the expression of any
opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal
status of any country, territory, city or area or of its authorities, or
the delimitation of its frontiers or boundaries.
The authors are responsible for the choice and the presentation
of the facts contained in this book and for the opinions expressed
therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not
commit the Organization.
The present translation has been prepared under the responsibility
of the International Information and Networking Centre for
Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region under the
auspices of UNESCO (ICHCAP) and the Ministry of Arts, Culture and
Heritage of the Republic of Maldives.

