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ޕާރސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާރސް އާއިއެކު އެމް އޯ ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުން
ޑިސެމްބަރ

29

(ބުރާސްފަތި)

ޕާރސަނަލް

ދުވަހު

އެއްގައި

ސޮއި

މި

ކުރެވުނެވެ.

މައިގަޑު

އާއްމުންނަށް

ފޯރުކޮއްދިނުމާއި،

ބައްޓަންކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭނެ ބާރުގަދަ ވަޞީލަތެކެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ކޮމްޕިއުޓަރ ،މޯބައިލް ފޯނު އަދި ޓެބްލެޓް ފަދަ ތަކެއްޗަކީ މިއަދު އެއާނުލާ

ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ދެފަރާތުން ގުޅިގެން
މަސަތްކަތްކުރުމެވެ .މި ހަފްލާގައި ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރސްގެ
ފަރާތުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް  2ކޮމްޕިއުޓަރ ހަދިޔާކުރެއްވި
އެވެ.

މިކަމުގެ

ސަބަބުން

ލައިބްރަރީގެ

ޚިދުމަތަށް

ނ
މިފަހަރުގެ އަދަދުގައި ހިމަނާލާފައިވާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫ ް

އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދުވެސް އަދި މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް މުޖުތަމަޢު

މަޤުޞަދަކީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން ލިބެންހުރި އޮންލައިން ރިސޯސް
އިންފޮމޭޝަން

އިންޓަރނެޓުން މައުލޫމާތު ނެގުން:
މަހާސިން އަޙުމަދު ދީދީ (ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް)

ކޮމްޕިއުޓަރސް އާއި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއާ ދެމެދު އެމް އޯ ޔޫ
އެއްބަސްވުމުގެ

އެޑިޓަރުގެ ލިޔުން

އިތުރު

ކުރިއެރުން ލިބިގެން ދާނެކަމަށް ދެކެމެވެ.

މ
ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ .އަދި މިއުޒިއަމް ޕާކުގައި ލައިބްރަރީ އިމާރާތެއްވެސް ބިނާކުރެވިގެން ދާނެއެވެ .މިލައިބްރަރީ ހުޅުވޭނީ ޤައު ީ
ތބުޚާނާގެ
ރ ސެޓަޕްކުރުމާއި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޤައުމީ ކު ު
ތގައެވެ .އެގޮތުންމި ލައިބްރަ ީ
ކުތުބުޚާނާގެ ބްރާންޗެއްގެ ގޮ ު
ޖހިފައެވެ.
މޭސްތިރިކަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަ ެ
މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ކޮށޭ އިތުރު މަގަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

ތރުބަވީ
މށާއި ަ
ބން ދުނިއުމުރު ތަޢުލީ ަ
ބ ު
ތިނަދޫ ލައިބްރަރީގެ ސަ ަ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިތަކެތީ ނުވަތަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޯލު ވަރަށްވެސް ބޮޑެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީ ދުވަސް އަދި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށިގެ

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގައި އުފެދުނު ވޯލްޑް ވައިޑް ވެބް

ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި މުޅިން ތަފާތު ޑިސްޕްލޭ އެއްހެދުމާއި

( )wwwނުވަތަ ވެބް ( )webއަކީ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު

އކި
ެ

ނުވަތަ

ފޯރުކޮށްދޭ

ވަޞީލަތެކެވެ.

ކޮންމެ

ފަރާތަކަށްވެސް

ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ .މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތުން އެފޯރުކޮށްދިނީ
ކިހާ ސައްޙަ މައުލޫމާތެއްކަން ބެލުމަކީ އެމައުލޫމާތު ނަގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެވެ.
ވެބްސައިޓްތަކުން ގޯސް މައުލޫމާތު ނުވަތަ އޮޅުވާލައިގެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ
މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން ގެއްލުން ލިބެމުންދާ ފަރާތްތައްވެސް މަދެއްނޫނެވެ.
މީގެތެރޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ،ދަރިވަރުން އަދި ތަޖުރިބާ ނެތް ނުވަތަ
އަލަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ .ނުދަންނަ ވެބްސައިޓުތަކުގައިވާ
މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ހިތާމަވެރި ގެއްލުމެއް ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ.

ޓްރެއިނިގް

އަދި

ޕްރޮގުރާމްތަކާއި

މިނޫންވެސް

ނންމުނު ބޮޑު
އ ލައިބްރަރީއިން ި
ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކާ ި
ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރސް އާއިއެކު އެމް އޯ ޔޫ
އެއްގައި

ސޮއިކުރުމުގެ

އިތުރުން

ލައިބްރަރީގެ

ބްރާންޗެއްގެ

ގޮތުގައި ގދ .ތިނަދޫ ގައި ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ އެއްހުޅުވުމާއި
ބެހޭ މަޢުލޫމާތުވެސް މި އަދަދުގައި ހިމަނާލާފައިވާނެއެވެ.
މިއަދަދުވެސް ޝައުޤުވެރިކަމާއި އެކު ވިދާޅުވާނެކަމަށް
އުއްމީދު ކުރަމެވެ.

ޅަ އަންހެންކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުން އެޗް.އައި.ވީ ވަނީ
ޖެހިފައެވެ.
މިހެންކަމުން،

އޭނާގެ

ދަރިފުޅަށް

ތުއްތު

އޮންލައިންކޮށް

ހޯދި

ގާތުން

މައުލޫމާތު

ކިރުދޭން

ބޭނުންވިއެވެ.

ބުނާގޮތުން

އެޗް.އައި.ވީ

ޖެހިފައިވާ މަޔަކަށް ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ގާތުން ކިރު ދެވިދާނެއެވެ .އަދި
ދަރިފުޅުގެ ސިއްޙަތަށް އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ފައިދާއެއްކުރާނެކަމަށް އެ
ވެބްސައިޓްއިން މައުލޫތު ދީފައިވެއެވެ .އެތައް މަސްތަކެއް ފަހުން ދަރިފުޅު

)(behind Maafannu Madharusa
Boduthakurufaanu Magu
Male’, 20345
Republic of Maldives
Tel: +960 334 2663
Fax: +960 331 3712
Email: info@nlm.gov.mv

ނ
ސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީ ް
މަޢުލޫމާތެވެ .ފާއިތުވި  6މަ ް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުން ހޭދަ ނުކުރެވޭނެ އެއްޗިއްސެވެ .މައުލޫމާތު

ވެބްސައިޓުތަކުގައި މައުލޫމާތު ޚިއްޞާކުރެވިދާނެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ

ގދ .ތިނަދޫގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް މީހުން އާބާދުވިތާ  50އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާގުޅިގެން މިއުޒިއަމް ޕާކެއް ހެދުމަށް

ކރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަމުގެ
ހަރަކާތްތަކާއި ލައިބްރަރީގައި ު
ނ
ރކާތްތައް ހިންގާފައެވެ .މިގޮތު ް
ފތު އެކި ހަ ަ
ވަނީ ވަރަށް ތަ ާ

ޚިއްޞާކުރާ

ގދ .ތިނަދޫގައި ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއެއް ހުޅުވުން

ގނު
ނޔަލަށް ލައިބްރަރީއިން ހިން ު
މަހުން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ި

ހޮސްޕިޓަލަށް
ދެއްކިގޮތުން

ގެންގޮސް

ޓެސްޓުތައް

ދަރިފުޅަށްވެސް

ވަނީ

ހެދުނެވެ.
ގާތުން

ކިރު

ޓެސްޓުތަކުގެ
ދިނުމުގެ

ނަތީޖާ

ސަބަސުން

އެޗް.އައި.ވީ ޖެހިފައެވެ .އާދެ ،މީ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ ނުހޯދުމުންނާއި ނުދަންނަ
ވެބްސައިޓުތަކުގެ މައުލޫމާތަށް ބަރޯސާވުމުން ލިބުނު ހިތި ނަތީޖާއެވެ.
(ޞަފްހާ  11ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި)

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
މިއުޒިއަމް ބިލްޑިންގ އޭ
(ސަލްޓަން ޕާކު ތެރެ)
މެދުޒިޔާރަތް މަގު
މާލެ20158 ،
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން3323943 :
ފެކްސް3313712 :
ވެބްސައިޓްwww.nlm.gov.mv :

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީ ދުވަސް
ރ
ޖުލައި މަހުގެ  12ވަނަ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކު ާ
ދުވަހެވެ.

މިގޮތުން

ކ
މިދުވަހަ ީ

ލައިބްރަރީ

ދުވަސްކަން

ލައިބްރަރީގެ

ޚިދުމަތްހޯއްދަވާ

މ ކުތުބުޚާނާ އާއި ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ ވަނީ
ފަރާތްތަކަށް އެނގޭނެހެން ،ޤައު ީ
ކރެވިފައެވެ.
ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން ޒީނަތްތެރި ު

 ވެބް

(ޞަފްޙާ  1އާ ގުޅޭ)
އާންމުންނަށް

ގެއްލުން

ލިބޭ

ހުއްޓުވުމަށް

ނުވަތަ

މަދުކުރުމަށް

ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ ސްކޫލްތަކުން ،ލައިބްރަރީތަކުން

 www -ވޯލްޑް ވައިޑް ވެބް

އަދި އާއިލާތަކުންވެސް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު

  .nlmއޯގަނައިޒޭޝަންގެ ނަން (ކުރުކޮށް).gov -

ރޯލެއް ކުޅެވިދާނެއެވެ.
ސްކޫލްތަކުގެ ރޯލު :ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ނަގާނެ ސައިޓުތައް އަދި އެ

ވެބްސައިޓް/އޯގަނައިޒޭޝަންގެ

 .mv -ވެބްސައިޓް އުފައްދާފައިވާ (ދިވެހިރާއްޖެ)

ދަސްކޮށް ދެވިދާނެއެވެ .މިކަންތައް ކުރެވޭނީ ކަރިކިއުލަމްގައި ނުވަތަ

 .3ވެބްސައިޓްގެ މަޤުޞަދު:

ކިޔަވައިދޭ ކުލާސްތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް މައުލޫމާތު ދިރާސާކުރާނެގޮތް

 ވެބް ސައިޓް އުފައްދާފައިވަނީ ކޮން މަޤުޞަދެއްގައިތޯ
ބެލުން.

ލައިބްރަރީތަކުގެ
ފަރާތްތަކަށް

ރޯލު:

ލައިބްރަރީތަކުން

އެހީތެރިކަން

ދިރާސާކުރަން

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

ބޭނުންވާ

މައުލޫމާތުގައި

އޭގެތެރޭގައި

އިތުބާރުކުރެވޭ ވެބްސައިޓްތަކުގެ ލިންކުތަކެއް ލިސްޓުކުރެވިދާނެއެވެ.

 .4މައުލޫމާތުގެ ތާޒާކަން:

އަދި މީގެ އިތުރުން ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑާޓާބޭސްއަށް

 ޕޭޖް

އަދި

ހޯދާނެގޮތް

އުފައްދާފައިވާ

 ޕޭޖުގައިވާ

ކޮށްގެން ހޯދާ މައުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ބޮޑުކަމެވެ.
އެމައުލޫމާތު

ނުވަތަ

ފަހުން

އެންމެ

އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވަނީ ކޮން ތާރީޚެއްގައިތޯ ބެލުން.

ސަބްސްކްރައިބް ކުރެވިދާނެއެވެ .މީގެ ސަބަބަކީ ،ސަބްސްކްރައިބް

ޞައްޙަތޯ

އިސްތިހާރުކުރުމުގެ

ބޭނުމުގައި ނޫންތޯ ބެލުން.

އާއިލާގެ ރޯލު :އާއިލާގެ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް މައުލޫމާތު

ހ
ވ ު
ކުތުބުޚާނާގެ ފަރާތުން 29 ،ޖުލައި  2016ވަނަ ދު ަ

ބާވަތް

(ސަރުކާރު)

ހިމަނައިގެނެވެ.

މ
ވސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައު ީ
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދު ަ

ޕޭޖުގެ

Uniform

 )Resource Locatorޗެކްކުރުން.

މައުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މައުލޫމާތުތޯ ދަނެގަންނާނެގޮތް ދަރިވަރުންނަށް

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް

ޔޫ.އާރ.އެލް (

=URL

އެއްވެސް

ލިންކެއްވާނަމަ،

ލިންކުތައް

އެ

މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން.
 .5މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާ މިންވަރު:

ބަލާނެގޮތް

ދަސްކޮށްދެވިދާނެއެވެ .ބޮޑެތި މީހުން އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި

 ޕޭޖުވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައިތޯ ބަލައި ޔަގީންކުރުން.

މީހުންދޭ މައުލޫމާތަށް އިތުބާރުކުރަންވީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އާއިލާގެ ހަގު

 ޕޭޖުގައިވާ

މެންބަރުންނަށް ކިޔައިދެވިދާނެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ،ކުޑަކުދިންނަށް

ނަގާފައިވާ

ލ
އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަ ް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މައުލޫމާތު ހޯދާނެގޮތް ބޮޑެތި

ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ

މީހުންނަށް ކިޔައިދެވިދާނެއެވެ.

މައުލޫމާތުގެ ބައެއްތޯ ޗެކްކުރުން.

ޑިފެންސް ފޯސް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،ވޭސްޓް

މަތީގައި

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަދި ކޮކާ ކޯލާ ކޮމްޕެނީ ހިމެނެވެ.

އިންޓަރނެޓުގައި ވެބްސައިޓްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ

އެމައުލޫމާތު އެކީގައި ހޯދުމަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭތޯ

މައުލޫމާތުތޯ ބަލާނެގޮތް ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ .މި މިންގަނޑުތަކަކީ:

ބެލުން.

ތޒާމްކޮއްގެން ބޭއްވި މާލެ ސިޓީ
ސަމަރސެޓް ހޮޓެލްއިން އިން ި
ސާފުކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވުނެވެ .މިޕްރޮގުރާމްގެ

ކެމްޕެއިން ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ކެތޭ ޕެސިފިކް ،މިނިސްޓްރީ

ކަންތައްތައް

ކުރުމުގެ

އިތުރަށް

 ވެބް ޕޭޖް ލިޔުނީ ކާކުތޯބެލުން ،އަދި ލިޔުނު ފަރާތާ

ޔޫތް

މިނިސްޓްރީއިން

ކޮންމެ

އަހަރަކު

ށގެން
އިންތިޒާމްކޮ ް

ބާއްވާ

ޔޫތް

ޗެލެންޖްގައި ކުތުބުޚާނާގެ ފަރާތުން މިއަހަރުވެސް ބައިވެރިވެވުނެވެ .މި ޕްރޮގުރާމް

ގުޅޭނެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ވޭތޯ ބެލުން.
 ލިޔުނު ފަރާތުގެ ފެންވަރު ބެލުން.
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މައުލޫމާތާ ދިމާވޭތޯ ބެލުން.

ހިންގުނީ  04އޮގަސްޓް އިން  06އޮގަސްޓް  2016އަށެވެ .މިޕްރޮގުރާމުގައި ޤައުމީ

 .2މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތް:

ނ
ނ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއި ް
ވޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ އިތުރު ް
ށހުރި ަ
ކުތުބުޚާނާގައި އެވަގުތަ ް

 އެހެން

ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގުރާމްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެވުނުވެ.

ލިޔެފައިވާ

އެއްޗަކުން

މައުލޫމާތު

ނަގާފައިވާނަމަ އެ މައުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ހުއްދައެއް
ލިބިގެންތޯ ހާމަކޮށްފައި ވުން.
 ވެބް

ޕޭޖް

ސްޕޮންސަރ

މައުލޫމާތެއްތޯ

އެ

ހުރިހާ

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

ކުޑަ

ނުވަތަ

މައުލޫމާތުކޮޅެއްނަމަ،

ކަމަކީ

ވެބްސައިޓްތަކުގައި

ކޮންމެ

މީހަކަށްވެސް

މައުލޫމާތު

ޝާއިޢުކުރެވިދާނެއެވެ .މައުލޫމާތު މަތީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ
ބެލުމަކީ އެމައުލޫމާތު ނަގާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 މި ވެބް ޕޭޖުގައި ހުރި މައުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކުން

ފަރާތަކުން

މައުލޫމާތުކަމުގައިވާނަމަ،

ޕޭޖުގައި

އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަރނެޓުން މައުލޫމާތު ނަގާއިރު ވިސްނާލަންވި

 .1މައުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން:

ޔޫތް ޗެލެންޖު

 ޕޭޖުގައި

މައުލޫމާތަކީ

ޗާޕުކޮށްފައިވާ

އެއްޗަކުން

ކޮށްފައިވަނީ

ފަރާތަކުންނަމަ ،އެމައުލޫމާތު ޗެކްކޮށްލުން.

ރެޕިއުޓަބަލް

ްރީޑިންގ ކޭމްޕ
ްލިޓްލ
ރީޑިންގ
ީޤައުމ

CML Statistics

ިދޮންދޫނ
ުބޭއްވުނ

ުދުވަހ

ަވަނ

2016

ްކުޑަކުދިންނަށ

ސެޕްޓެމްބަރ

ްއިންތިޒާމްކޮއްގެނ

23

Visitors

ްލާނަރސްގެފަރާތުނ

2500

ި މި ކޭމްޕްގައ.ެކޭމްޕްގައި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން ބައިވެރިވެވުނެވ

2091

ްކުތުބުޚާނާގެ ސްޓޯލް "ލެޓްސް ރީޑް" ގެ ފަރާތުން އެކުއްޖަކު ބޭނުންވާ ފޮތެއ
ުރަށްކޮޅ

ިދޮންދޫނ

.ެފުރުސަތުދެވުނެވ

ިސްޓޯލްތަކުގެތެރޭގައ

ްފޮތްކިއުމަށ

ަގެންދިޔ

ްނަގައިގެނ

ްފަރާތުންކުރިއަށ

2000

ްއަމިއްލައަށ
ެލާނަރސްގ

ީ ސްޓޯރ،ާ ޕްލީޒް މިސްޓަރ ޕެންޑ،ު ހައްވަގެ ބާޒާރ،ާ ގުޅުވާލަމ،ަމާމެލިދައިތ
ް ދަ ތާސްޓީ ކުރޯގެ އިތުރުން ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުގެ ސްޓޯލްތައ،ޓެލިންގ
ް މިރީޑިންގ ކޭމްޕްއަކީ އާއްމުންގެ ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކޮށ.ެހިމެނެއެވ

Number of visitors

ްލިޓްލ

1799
1487

1500

1362
Visitors

1114
1000

970

.ެގިނަބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިގެންދިޔަ ހަރަކާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ
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Blind Date with a Book

July

August

September

October

November

December

Months

Books and CDs borrowed
1600
1376

1359

1400
Number of books and CD borrowed

Libraries are typically a hub for serious
academics, the atmosphere benefits from a bit of
fun once in a while, especially at the end of an
academic year. National Library organised and
conducted a small activity “Blind date with a book”
to bring some fun and light to our library. Blind
date with a book display was conducted during 23
– 27 October 2016. For this activity we wrapped 10
Dhivehi and 10 English new books. We included a
clue with a little description about the book in
order to help the customer to choose from and
also kept a “rate your date” card inside the book to
identify the customer satisfaction. Due to this
activity, library got 9 new members and hundreds
of likes to our Facebook page in one week.
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Community e-Centre Project: “Empowering Rural
Communities– Reaching the Unreached”

National Library Statistics

Community
e-Centre
Project:
“Empowering rural communities– reaching the
unreached” Development fund Memorandum of
Understanding (MoU) on utilization of
Community e-Centres for awareness programs
between the Local Government Authority of
Maldives, the National Centre for Information
Technology and National Library.
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443
418

400

363

350
300
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266
220

Borrowers

200

The main objective of these sessions was to
promote reading in the community. These
sessions were conducted at the A. Dh.
Hangnaameedhoo Community e-Centre from 06th
to 11th August. The sessions contain basic
information on how to locate, assess and
evaluate the information on the internet. These
sessions were conducted in both English and
Dhivehi language. Housewives, school leavers,
teachers, government workers, and school
children from grades 6, 7, 8, 9 and 10 participated
in the information literacy session.
On the basis of the responses from the
evaluation, the workshop has been excellently
rated especially with regards to the knowledge
and ability of the resource person. Participants
have, however, rated lower scores for the ability
to apply the knowledge learnt. There were also
concerns expressed by a number of participants
about the lack of the time duration for each
session. They believe they need more time for
practice and discussions.

150

In-service Training

100

An in-service training program was held from 04th to 08th September 2016. In this program
information on library field and practices on some areas was given to a library staff from A.A.Ukulhas.
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Advance Classification and Cataloguing Workshop

)ޭ އާއި ގުޅ7 ާ(ޞަޕްހ
ްވިތްޑްރޯ ކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތަފްސީލ

National Library has conducted a workshop on
advance classification and cataloguing.

ުގ އަދަދ
ެ ުފޮތ
184+

ްއަރަބި ފޮތްތައ

The workshop was designed for the technical
librarians to develop their number building skills using
Dewey Decimal Classification Table 1, Descriptive
Cataloguing, and Machine Readable Cataloguing 21
(MARC 21) Standard. Training was conducted from 23 to
25 August 2016 at the Institute of Library and
Information Services, National Library. Delivery of the
training was carried out by Ms. Aminath Shiuna
(Director, Digitisation & Training Section)

178+

ް އެން ގެ ފޮތްތައ.ޫޔ

387+

ާއިގިރޭސި މަޖައްލ

281+

ާދިވެހި މަޖައްލ

1415+

ްފިކްޝަނ

358+

ްފިކްޝަނ-ްނޮނ

ޭއަދަދު ނޭނގ
ްނ ލީޕްލެޓްސ
ް ައިންފޮމޭޝ
51+ ެގ ކަލެކްޝަނުން ނެގިފައި ހުރި ހަލާކުވ
ެ ީލައިބްރަރ
ްފަންގަސް އަޅާފައިވާ ފޮތްތައ

A total of 14 participants from school libraries,
college libraries and other organisations completed the
workshop.

ުދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ހުރަސްކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ ވަރަށް ކާމިޔާބ
ްކުރިނ

In
collaboration
with
Multimedia
University, MTCP program offered National
Library of Maldives to select candidates for the
Developing and Managing E-Library (DMeL)
training workshop. The DMeL training
workshop was a two week program held from
8-21 August 2016. A total of 16 participants
from 12 different countries participated that
included Bhutan, Fiji, Indonesia, Jordan, Laos,
Maldives, Pakistan, Palau, Sri Lanka, Thailand,
Tuvalu and Zambia.
The program the topics discussed:
1.
E-Library management, online database
and resources
2.
Open source software and hardware for
library

3.
ROI on library products and services
Digitization
4.
Online Library services
During the program study visits were
organised to various Malaysian institutes. These
include visit to the Perpustakaan Negara
Malaysia (National Library of Malaysia), Ministry
of Foreign Affairs, Perdana Leadership
Foundation, Istana Negara (King's palace),
Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor
(Selangor State Public Library). In addition
participants were given a chance to visit various
tourist attractions of Malaysia and experience
the taste of Malaysian culture.
Candidates from each country presented
their country reports. And at the end of the
workshop candidates were required to create
and present a Plan of Action for their respective
institutes based on the learning experiences
gained during the workshop.

ީ މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް ވަނ.ެކަމާއި އެކު ނިންމާލެވިފައެވ

ާ އެކަންތައް ދިމާވެފައިވ،ިނުލިބިހުރި ފޮތްހަލާކު ވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތަކާއ

Developing and Managing E-Library
The Malaysian Technical Cooperation
Program (MTCP) is a regional cooperation
program that aims to share development
experiences and expertise with other
developing countries. The MTCP program was
designed with the belief that the quality of a
country's human resource is pivotal in the
development and progress of a country. MTCP
targets the development of human resources in
areas such as public administration, good
governance, health services, education,
agriculture, ICT, banking and many more.
Currently there are 79 participating training
institutes for the MTCP which includes
Multimedia University.

ީކެޓެގަރ

ްފޮތްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތުގެ ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ފޮތްތައ
ެރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ވެސް ކަންކުރާނެ ގޮތުގ
ިމ

ީ މިހާރު ޔުނިޓްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވަނ.ެމަޢުލޫމާތުތައް ލިބިފައެވ
.ެދެންނެވުނު ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައެވ

ލައިބްރަރީ ސެމިނަރ
- ާ އަށް ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީ އޮފް ޗައިނާ (ބެއިޖިންގ) ގައި ބޭއްވުނު "ދަ ޗައިނ2016  ނޮވެމްބަރ19-13 ްޗައިނާގެ ސަރުކާރުނ
ި މ.ެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވިއެވ2 ެސައުތް އޭޝިއާ ލައިބްރަރީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސަރވިސް ސެމިނަރ" ގައި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގ
ްސެމިނަރގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޚިއްޞާކުރެވުނީ ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ލައިބްރަރީތަކުން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތަކަށް އިންފޯމޭޝަނ
ް މިއަދު ލައިބްރަރީގެ ކޮންސެޕްޓްއަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ލިބިފައިވާ ޢިލްމެއ.ެޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އަންނަމުންދާ އަދި އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކެވ
ި މިކަންކުރުމަށްޓަކައ.ެ މިކަމަށް އާންމުކޮށް ކިޔާއުޅޭ ނަމަކީ "މޭކަރސްޕޭސް" އެވ،ެ އާދ.ެބޭނުންކޮށްގެން މުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުން ފަންނީ ބަޔަކަށް ހެދުމެވ
ި އަދި މީގެ ކޮންމެ ސެޝަނެއްގައި އެކ.ެލައިބްރަރީތަކުގައި އެކި ދާއި ރާތަކާގުޅޭ ކުރު (މަދު ގަޑިއިރުކޮޅެއްގެ) ތަމްރީން ސެޝަންތައް ހިންގިދާނެއެވ
ުހުނަރ

ެދިވެހިންގ

ީހިންގުމަކ

ްޙަރަކާތްތައ

ެމޭކަރސްޕޭސްގ

ިލައިބްރަރީތަކުގައ

ެރާއްޖޭގ

.ެކުރެވިދާނެއެވ

ިބައިވެރ

ްމީހުނ

ެއުމުރުފުރައިގ

.ެ އަދި މިހާރު ދިވެހިންގެ ގެއްލިގެންދާ ހުނަރުތައް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމެކެވ.ެއިތުރުވެގެންދާ ނެކަމެކެވ

ބެކްލޮގް ޕްރޮޖެކްޓް

ޑްރާމާ ސެޝަން

ބަދުރުއްނިސާ އަބްދުﷲ (ޑެޕިއުޓީ ލައިބްރޭރިއަން)

މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު ކުރިއަރުވާ އިތުރު ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި

ބެކްލޮގް ވެފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ފޮތުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް

ކުރުވުމުގެގޮތުން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން  13އޮކްޓޯބަރ

ވަރަކަށް

ސަރުކާރުގެ

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ

 2016ވަނަ ދުވަހު ޑްރާމާ ލިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ

މުއައްސަސާ ތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތް ތަކުން ލައިބްރަރީއަށް ހަދިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ކުރިއަށް

ޕްރޮގުރާމްއެއް ހިންގުނެވެ .މި ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ރޭޑިއޯ ޑްރާމާ

ކޮށްފައިވާ ފޮތް ،މަޖައްލާ ،ރިޕޯޓް ،އޯޑިއޯ ސީޑީ ފަދަ ތަކެއްޗާއި

މަސައްކަތް

ލިޔުއްވާ މިދާއިރާގައި  25އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވާ އަލްފާޟިލް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ތަންތަނުގެ ލައިބްރަރީތަކަށް ހަދިޔާ ކުރަމަށް

ސެކްޝަން

ޔޫސުފް ރިޔާޒް މޫސާއެވެ .މި ސެޝަންގެ ތެރޭގައި އެބޭފުޅާ ފުރަތަމަ

ދީފައިވާ ގިނައަދަދެއްގެ ޢަރަބި ބަހުގެ މަޖައްލާތަކާއި ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން

ދެއްވިއެވެ .އަދި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއިއެކު މަސައްކަތް

ލިޔުއްވި ޑްރާމާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ .އަދި ޑްރާމާ ލިޔުމުގައި

ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީ އާއި ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މުހިއްމު

ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ޔުނިޓްގެ ފޯލްޑަރ ގައި ދިޔައީ

އިސްކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .ދެ ސެޝަންއަށް

ލިޔުންތައް ހިމެނެއެވެ.

އަޕްޑޭޓްކުރަމުންނެވެ .މި މަސައްކަތުގައި ސެކްޝަން ހެޑުގެ އިތުރުން

ހުރި

ނުކުރެވި

ތަކެއްޗެވެ.

އޭގެތެރޭގައި

ބަހާލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގުރާމްގައި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ގިނަ

ތަފާތު

މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ވިއެވެ.

ގިނަދުވަސް ވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މީގެތެރެއިން ގިނައަދަދެއްގެ
ފޮތާއި

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް އިންސްޓިޓިއުޓް
އޮފް

އެންޑް

ލައިބްރަރީ

އިން

"ފަންޑަރމެންޓަލްސް

އިންފޮމޭޝަން

ސާރވިސަސް

ލައިބްރަރީ

ސާރވިސަސް

ގެ

ފަރާތުން

ޓްރޭނިންގ"

ބޭއްވުނެވެ .އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން އިއުލާން ކުރި މި ޓްރޭނިންގ ހިންގުނީ
ނޮވެމަބަރ

08

ން

23

އަށް

އިންސްޓިޓިއުޓްގައެވެ.

ލައިބްރަރީގެ

މިޓްރޭނިންގގައި ޖުމްލަ  11ފަރާތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި
ޤައުމީ

ކުތުބުޚާނާގެ

އެކިބައިތައް

މުވައްޒަފެއްވެސް

ހިމެނެއެވެ.

މި

ދެއްވީ

އަދި

ތަޖުރިބާ

ނަންގަވައި

ސަބަބުތަކާހުރެ

އެކިއެކި

ފަދަ

މަޖައްލާ

ހަލާކުވެފައެވެ .އަދި

ފައުންޑޭޝަން އިން ލައިބްރަރީ ސާވިސަސް ޓްރޭނިންގ

ފަންނީ

ޓްރޭނިންގގެ
ލިބިފައިވާ

ބޭފުޅުންނެވެ .މި ޓްރޭނިންގގައި މައުލޫމާތުދެވުނު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި

ތަކެތި

މިތަކެތީގެ
ވަނީ

މަސައްކަތް

ގެއްލުން ވާވަރަށްވެސް ހަލާކުވެ ކަތުރުފަނި އަދި ފަންގަސް އަޅާފައެވެ.

ސްޓޮކްޓޭކިންގ/ވިތްޑްރޯވަލް،

ސްޓެޓިސްޓިކްސް/ޔައުމިއްޔާ ،މާކެޓީން އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން އޮފް ލައިބްރަރީ
ސަރވިސަސް،

ލައިބްރަރީ

ޕްރޮސެސިން/މެންޑިން،
ލައިބްރަރީ

މެނޭޖްމަންޓް،

އެކްޓިވިޓީސް،

އިންޑެކްސިން،

ކެޓަރލޮގިން،

ރެފަރެންސް

ކްލެސިފިކޭޝަން،

ވޯކް

ފިޒިކަލް

އިންކުއަރީސް،
އެފެކްޓިވްނެސް،

ހިމެނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުންވެސް ޓްރެއިނިންގގެ ބައިވެރިން ޗިލްޑްރަންސް މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީއަށާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ
ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑުގެ ރިކޯޑް ލައިބްރަރީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެލައިބްރަރީތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުނެވެ .ޓްރޭނިން
ނިންމާލެވުނީ ބައިވެރިން ގްރޫޕްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ޓްރެއިނިން އިން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށައަޅައިދިން
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަކުންނެވެ .ޓްރޭނިންގ ނިމުމުން ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރިޓަޔަރީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް

ޔުނިޓްގެ ހުރިހާ ސްޓާފުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ .މިމަސައްކަތް ފެށުނީ
މެއި  2012ގައެވެ .މަސަތްކަތް ނިމުނީ  2015ގައެވެ

ކަލެކްޝަނުގެ ޖާގަ ގެއްލި ފަންގަސް އަދި ކަތުރުފަނި އަޅާފައިވާ ފޮތް

މި މަސައްކަތުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީއަށް
ލިބޭތަކެތީގެ މަސައްކަތް ،ހެދިފައިވާ ޕޮލިސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަގުތުން

އިމާރާތަށްވެސް

މި

ކުރުމާއި ،ލައިބްރަރީއަށް ލިބޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ފަހަށް ނުބަހައްޓައި ވީ

މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެ ކުރިން ލައބްރަރީއިން ތަކެތި ވީޑް ކުރުމަކީ

މުހިއްމުކަން

އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކުރާކަމެއްނޫނެވެ .އެހެންކަމުން ބެކްލޮގް ވެފައިވާ

ވަކި

ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގިނައަދަދެއްގެ ތަކެއްޗަކީ ލައިބްރަރީން ވީޑް ޖެހުނު

އެންމެ

ކަސްޓަމަރުންނަ

އަވަހަށް

އަންގައިދިނުމާއި،

މުވައްޒަފުންނަށް
މަސައްކަތެއް

ޚާއްސަ

މަސައްކަތަކީ

ހުރިހާ

މުވައްޒަފުންނަށް
މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ކުރެވިފައިވީ

ފޯރުކޮށް
ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކަށް

ނަމަވެސް

ޔުނިޓްގައި

މުވައްޒަފުންވެސް
ދަސްކޮށް
ލީޑަރޝިޕް

ދިނުމުގެ

ކުރަންޖޭ

ދިނުމާއި،
ދައްކައިގެން

ހުންނަ

ވަރަށް

ނޭދެވޭ

އަސަރުކޮށްފާނެވެ.

ތަކެއްޗެވެ.

ކަމެއްކަން

މުވައްޒަފުންނަކީ
މަސައްކަތްކުރާ

އޯޑިޓް،

ސަރކިއުލޭޝަން،

ޑެޕިއުޓީ

ޑައިރެކްޓަރ

ފާޠުމަތު

ޝިހާމު

ކިޔާ

ތަކުގެ ސަބަބުން އާފޮތްތަކަށާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުންެ ލައިބްރަރީގެ

އަންގައިދިނުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ކުރާ މާޙައުލު ސާފުތާހިރުކޮށް

އެރޭންޖިންގ،

ގެންދާނެގޮތް

ވަރަށް

ތަފްޞީލްކޮށް

އޭރުގެ

އިންސާނުންގެ ސިއްޙަތަށް

އެކުއިޒިޝަން ،އެކްސެޝަން ،ދިވެހި ފޮ ޕްރޮފެޝަނަލްސް ،ކަސްޓަމަރ
ވެބް

ގެންދާނެގޮތުގެ

ޕްރެޒެންޓޭޝަންއަކާއިއެކު

ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ .މިކަންތައް ނުކުރާނަމަ

ނުކުރެވޭ

ތަކެތި ލޭބަލް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުކަން މުވައްޒަފުންނަށް

އިވެލުއޭޝަން،

ހެޑް

ޢަމަލީ

ވަރަށް

އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ލައިބްރަރީ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސާރވިސަސް،
އިންފޮމޭޝަން

ކުރިޔަށް

މަސައްކަތް

ފެއްޓުމުގެ

ކުރިން

ވިތްޑްރޯވް ކުރުމަކީ ކޮންމެ ލައިބްރަރީއެއްގައިވެސް ޤަވައިދުން

ބޭނުން

ބައެއް ތަކެތި ވަނީ

ނުކުރެވި

ހުނަރުވެރި ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ،މަސަކަތްކުރާ މާހައުލު ތަރުތީބުކޮށް

ކެއަރ،

އަބްދުލް ރަޝީދު ޙުސައިންއެވެ.

މަސަތްކަތް ކުރިއަށް ދިޔަގޮތް

ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ.
މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުން ތަކުގެ ތެރޭގައި
ބެކްލޮގް ވެފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ލޭބަލް
ވެފައި ނެތުމާއި ،ވަރަށް ބޮޑަށް ތަކެތި ހަލާކުވެ (ކަތުރުފަނި އަދި
ފަންގަސް) އަޅާފައި ހުރުމާއި ،ފޮތްހަލާކުވާން ދިމާވާ ސަބަބު އެއްވެސް
ވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެގިފައި ނެތުމާއި ،ފޮތްތަކުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއިރު

ސިއްހީ ގޮތުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް

އެއްޗެއް ނެތުމާއި ،މުއައްޒަފުންނަށް އެކި ކަހަލަ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކާއި
ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު
އަދަދެއްގެ ޑޮނޭޝަންތަކެއް ރާއްޖޭގެ ދެ ތަނަކުންނާއި ބޭރުގެފަރާތްތަކުން
ލިބުމުން އެމަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

(ޞަފްޙާ  8ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި)

ނަމަވެސް

