
 

 

 ؟ސްކޫލް ލައިބްރަރީތަކުގެ ބޭނުމަކީކޮބާ

 -ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އަލްފާޟިލާ މަޙާސިން އަޙްމަދު ދީދީ -

 " ؟"ސްކޫލް ލައިބްރަރީތަކުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ

މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. ސްކޫލް ލައިބްރަރީގެ 

މިއީ ؟ ބޭނުން ނުވަތަ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން އެނގެނީ ކިހާ ބަޔަކަށް

ލައިބްރަރީއަކީ  ސްކޫލް  ސުވާލެކެވެ.  އުފެދޭ  ހިތުގައި  ލައިބްރޭރިއަނުން 

ކުލާހުގައި ލިބޭ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ދިރާސާކޮށް 

ހަމައެހެންމެ ދާތަނެކެވެ.  ކުރުމަށް  ދި  މުއްސަނ މައުލޫމާތު  ، އެކުދިންގެ 

ސްކޫލް ލައިބްރަރީއަކީ ޓީޗަރު ކިޔަވައިދެއްވާ އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ހުރިހާ 

ސްކޫލް  ތަނެކެވެ.  ފޯރުކޮށްދޭ  މައުލޫމާތު  ހަމަހަމަކަންމަތީ  ކުދިންނަށް 

ނޑު ބައެއް މަޤުޞަދްތަކަކީ:  ލައިބްރަރީއެއްގެ މައިގަ

މައުލޫމާތު  އިލްމީ  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ކިޔަވައިދޭ  ސްކޫލުގައި  *
 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

* ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް 
 ދަސްކޮށް ދިނުން.

 * ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ފޮތްކިޔުންތެރިކަން އަށަގެންނެވުން.

ލިބެންހުރިކަމުގައި  މިއަދު  މައުލޫމާތު  އޮންލައިން  ނުވަތަ  ޑިޖިޓަލް 
ވިނަމަވެސް މިމަޤުޞަދުތަކަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ލައިބްރަރީ ދާއިރާގައި 
މައުލޫމާތު' އެވެ.  ' ފޮތް' ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ބަހަކީ  މިއަދު '
ޑީ އެއްގައި ވިޔަސް  މައުލޫމާތަކީ ޗާޕުކުރެވިފައިވާ ފޮތެއްގައި ނުވަތަ ސީ.
އެމައުލޫމާތު  އެއްޗަކީ  ބަދަލުވާ  ހަމައެކަނި  މިތާގައި  މައުލޫމާތެވެ.  ހަމަ 

 ފޯރުކޮށްދެވޭ ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރެވޭ ފޯމެޓެވެ. 

 ލައިބްރޭރިއަނުންގެ ރޯލު

ލައިބްރަރީގައި   ލިބިފައިވާ ސްކޫލް  ތަމްރީން  ދާއިރާއިން  ލައިބްރަރީ 
މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ވަރަށްވެސް  ހުރުމަކީ  އިތުރުން   މުވައްޒަފެއް  މީގެ  އަދި 

މަސައްކަތަށް  ލިބިފައިވުމަކީ  ހުނަރު  ނުވަތަ  ތަޢުލީމު  ކިޔަވައިދިނުމުގެ 
މިދާއިރާގެ މީހަކު ސްކޫލް   އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ.  

ކަމެކެވެ.  ކަހަލަ  ނެތުން  ޓީޗަރެއް  ކުލާހުގައި  ނެތުމަކީ  ލައިބްރަރީގައި 
ރޯލު  އެމީހުންގެ  ނެވެ.  އެޑިއުކޭޓަރުން'  ' ލައިބްރޭރިއަނުންނަކީ  މިއަދުގެ 
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް  ފުޅާވެފައެވެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިއަދުވަނީ 
ސްކޫލް  ހުނަރުވެރިވުމަކީވެސް  އިތުރަށް  އަހުލުވެރިވެފައިވުމުގެ 
 ލައިބްރޭރިއަނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ސިފައެކެވެ. 

 މަތީގައި މަޤުޞަދުތަކަށް ބިނާކޮށް ސްކޫލް ލައިބްރޭރިއަނުންގެ ރޯލުތަކަކީ 

 ކޮބައިތޯ ބަލައިލާނަމެވެ. 

* ޑިޖިޓަލްކޮށް އަދި ކަރުދާހުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހިމަނައިގެން 
 ލައިބްރަރީ ކަލެކްޝަން ސްކޫލް ކަރިކިއުލަމްއާ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުން.

ކުދިންނަށް  ހިންގުން:  ޕްރޮގްރާމްތައް  ލިޓަރަސީ  އިންފޯމޭޝަން   *
ނޑައަޅާނެ ގޮތް އަދި ، މައުލޫމާތު ހޯދާނެގޮތް ކަ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު 

 މައުލޫމާތު ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން.

އެކްޓިވިޓީތައް  ކުދިންނަށް  ގްރޭޑްތަކުގެ  އެކި  ގުޅިގެން  ޓީޗަރުންނާ   *
 ހިންގުން.

ޓްރެއިނިންތައް  ބޭނުންކުރުމުގެ  ތަކެތި  ގުޅުންހުރި  ޓެކްނޮލޮޖީއާ   *
 ޓީޗަރުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ހިންގުން.

 * ރީޑިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 މެނޭޖްމަންޓުގެ ރޯލު

އެކަހެރިކުރެވިފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސްކޫލްތަކުގައި  ލައިބްރޭރިއަނުންނަކީ 
ދިރާސާތަކުން  ހެދިފައިވާ  ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކި  ދުނިޔޭގެ  ބައެއްކަން 
މެނޭޖްމަންޓްއިން  ސްކޫލް  މިއަދުވެސް  ދޭތެރޭ  އެމީހުންނާ  ސާބިތުވެއެވެ. 

 ދެކޭގޮތް އަދި ކަންތައްކުރެވޭ ބައެއް ގޮތްތައް ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ހިންގުމުގެ  ލައިބްރަރީ  ލައިބްރޭރިއަނުން   *
 އަދާކުރުމުގެ އިތުރުން ކިޔަވައިދޭން ކްލާސްތަކަށް ފޮނުވުން. 

 ނަކީ* ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ކިޔަވައިދެއްވާ ފަރާތްތަކުން ލައިބްރޭރިއަނުން
 ދަށް ފަންތީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުން.

ޖާގަ  ބޭނުންވާ  ލައިބްރަރީއަށް  އަދި  ނެތުން  ޖާގަ  ލައިބްރަރީގައި   *
 އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ނެތުން.

 * ކްލާސްރޫމްގެ ގޮތުގައި ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރުން.

ލައިބްރަރީގައި  މީހުން  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީން  ދާއިރާއިން  ލައިބްރަރީ   *
 ނެތުން.

 (2112، ލޮންސްޑޭލް، 0991، )ކޮނަރ

 މެނޭޖްމަންޓްއިން ރަނގަޅުކުރަން ފެންނަ ކަންތައްތައް:

  ްލައިބްރަރީ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ދީ ޕްރޮފެޝަނަލ
ނުވަތަ  ބައިވެރިކުރުވުން  ޑީ( ސެޝަންތަކުގައި  ޕީ. ( ޑިވެލޮމްމެންޓް 

 ފޮނުވުން.
 

 ގިައ ކުރަިއްށ ގެންދިެވފިައ(            10)ޞަފްހާ 
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2017ޖޫްނ  -ޖެނުައރީ                                   1ނަމްބަރ  - 10އަދަދު   

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ 

 ނިއުސްލެޓަރ

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ 

 މިއުޒިއަމް ބިލްޑިންގ އޭ 
 މެދުޒިޔާރަތް މަގު 

 ދިވެހިރާއްޖެ، 21002، މާލެ
 0000702ފެކްސް:  ،0117211ފޯން: 

 www.nlm.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 އެޑިޓަރުގެ ލިޔުން 
މިފަހަރުގެ އަދަދުގައި ހިމަނާލާފައިވާނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ޖޫން މަހުގެ      

މުހިންމު  ކުރެވިފައިވާ  ލައިބްރަރީގައި  ހަރަކާތްތަކާއި  ހިންގުނު  ލައިބްރަރީއިން  ނިޔަލަށް 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީން ހިންގާފައިވާ   6ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. ފާއިތުވި  

ކޯސް ލިޔަންދަސްކޮއްދޭ  ޑްރާމާ  ތެރޭގައި  ރިކޮގްނިޝަން ،ހަރަކާތްތަކުގެ  ހަޒާޑް 

،  އަންހެނުންގެ ދުވަސް، ދުނިޔޭގެ ކެންސަރ ދުވަސް، ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް، ވާރކްޝޮޕް

މުބާރާތް ބުކްމާކު  މުނާސަބަތުގައި  ދުވަހުގެ  ފޮތުގެ  ކޮމިއުނިކޭޝަން   ،ދުނިޔޭގެ  އަދި 

ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ އެމްބަސަޑަރ ޤައުމީ ކުތުބުހާނާއަށް ކުރެއްވި 

ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު  މިއަދަދުވެސް  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ޒިޔާރަތާބެހޭގޮތުން 

 ވިދާޅުވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ.
ލައިބްރަރީގެ  ވަމުންދާވަރަކަށް  ތަރައްޤީ  ދުނިޔެ 

ބަދަލްތަކެއް  ބޮޑެތި  ދަނީ  ކޮންސެޕްޓަށްވެސް 

މަޢުލޫމާތު  ފޮތުން  އެކަނި  ހަމަ  އަންނަމުންނެވެ. 

ލައިބްރަރީގެ  މިހާރު  ބަދަލުގައި  ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ 

ކޮންސެޕްޓްއަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ލިބިފައިވާ ޢިލްމެއް 

ބަޔަކަށް  ފަންނީ  ފަރުދުން  މުޖުތަމަޢުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން 

މަގުޝަދަކީ  ބޮޑުއެއް  އެންމެ  ކޮންސެޕްޓްގެ  މި  ހެދުމެވެ.

މަޢުލޫމާތު  ގޮތްގޮތުން  އެކި  ފަރާތްތަކަށް  ގިނަ  ވީހާވެސް 

މިނަމުގައި “  މޭކާސްޕޭސް” ފޯރުކޮއްދިނުމެވެ.  މިގޮތުން  

ޕްރޮގުރާމްތައް  ޓްރެއިނިންގ  ކުދި  އިތުރު  ލައިބްރަރީގައި 

ދަނީ ހިންގެމުންނެވެ.މިޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން އެންމެފުރަތަމަ 

ލިޔަން  ޑްރާމާ  އަކީ  ޓްރެއިންނިންގ  ބޭއްވުނު 

އެކިއެކި  މީގެއިތުރުންވެސް  ކޯހެކެވެ.  ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 

ކުރިއަށް  ހުޅުވާލައިގެން  އާންމުންނަށް  ޓްރެއިންތައް 

ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގތަކުގައި 

 އާންމު ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެވެ.

 ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ 
 

 )މާފަންނު މަދްރަސާ ފުރަގަސް(
 ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

 ދިވެހިރާއްޖެ،  21000މާލެ 
 0117202ފޯން: 
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      މޭކާސްޕޭސް 



 

 

 ވަނަދުވަހުގެ މެންދުރު ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މާހެފުމެއް ބޭއްވުނެވެ.  2107މެއި  20

  0002މާހެފުން 

 0002ތަރާވީސް 

 ވަނަދުވަހުގެ މެންދުރު ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މާހެފުމެއް ބޭއްވުނެވެ.  2107މެއި  20
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ލައިބްރަރީ  ނޭޝަނަލް  ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް  ކެންސަރ  ދުނިޔޭގެ 
އެބައްޔާއިގުޅޭ  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެގޮތުން  ކެންސަރުބައްޔަށް  އިތުރުން 
ޑިސްޕްލޭއެއްތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. އަދި އެދުވަހުގެ ޑްރެސް ކޯޑްގެ ގޮތުގައި 

 . ދަބުކުލަ ހަމަޖެއްސުނެވެ
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 އާއި ގުޅޭ( 12)ޞަފްހާ 

ސްކޫލް  އަދި  ބޭފުޅުން  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ލެވަލްގައި  ޕޮލިސީ  *
ބޭފުޅުން ކޮބައިކަން   ،މެނޭޖްމަންޓްގެ  ރޯލަކީ  ލައިބްރަރީއެއްގެ  ސްކޫލް 

ސްކޫލް ލައިބްރަރީއިން ކުރާ އަދި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ، ދެނެގަނެ
 އަހުލުވެރިވުން.

މެނޭޖްމަންޓް  ގުޅުންހުރި  ލައިބްރަރީއާ  ލައިބްރޭރިއަނުން  *
 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުން.

* ކޮންސޯޝިއަމްއެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ ސްކޫލް ލައިބްރަރީތައް ގުޅިގެްނ 
 އިލެކްޓްރޯނިކް ރިސޯސް ހިއްސާކުރުން.

 * ލައިބްރޭރިއަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ދިނުން.

ރޯލު  އެލައިބްރަރީތަކުގެ  ލައިބްރަރީތައް  ސްކޫލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ރޫޙު  ކިޔުމުގެ  ފޮތް  ކިބައިގައި  ކުދިންގެ  އަދާކުރެވޭނެނަމަ  ފުރިހަމައަށް 

ފެންވަރު ، އާލާވެ ހެދުމުގެ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ދޭ  ސްކޫލުން 
އިތުރުން މީގެ  އަދި  ޝައްކެއްނެތެވެ.  ގަޅުވެގެންދާނެކަމާމެދު  ، ރަނ

ހޯދާ  މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރުމުގައި  ތައުލީމު  މަތީ  އެކުދިން 
 ބޭނުންކުރުމުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައްވާނީ ލިބިފައެވެ. )ނިމުނީ(

 ދުނިޔޭގެ ކެންސަރ ދުވަސް 

1 2 

3 4 



 

 

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް 

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން މިއަހަރުވެސް ކުޑަކުދިންގެ 
ވީ   2107މެއި    02ހަވީރެއް ބޭއްވުނެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރެވުނީ  

ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ ، އަށް  02:11އިން    06:11ހުކުރުދުވަހުގެ  
ހޯލްގައެވެ. މި ހަވީރުގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަރބްލް 

ފޮލޯ ދަ ، އޮބްސްޓެކްލް މޭޒް، ކިޑްސް ކޯނަރ ، ބީން ބޭގް ޓޮސް، ރަން
މީގެ  އެވެ.  ހިމެނެއެވެ.  ކަލަރިން  އެންޑް  ޑްރޯއިން  އަދި  ލައިން 
އިތުރުން ކެންޓީނަކާއި ކަޕްކޭކް ސްޓޯލެއްވެސް ހިންގިއެވެ. މި ހަރަކާތް 
ސްޕޮންސަރ ކޮއްދެއްވީ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް )އެފް.އެސް.އެމް( 

އަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވި   011އިންނެވެ. 
ރާއްޖެއަށް  އިންޑިއާއިން  ހުޅުވައިދެއްވީ  މިހަވީރު 
އަކިލޭޝް  އެކްސެލެންސީ  ހިޒް  ސަފީރު  ކަޑައަޅުއްވާފައިހުންނެވި 

  މިޝްރާއެވެ.  
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 ޑްރާމާ ލިޔަން ދަސްކޮށްދޭކޯސް 

ޕްރޮގުރާމްގެދަށުން   2މޭކާސްޕޭސް  2ޖެނުއަރީއިން    0 ނިޔަލަށް   0 މާޗުގެ 
 7ޑްރާމާ ލިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ޖުމްލަ  

އަހަރުގެ   20ބައިވެރިން ބައިވެރިވި މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވީ މިދާއިރާގައި   
އަކީ  ޑްރާމާ  މިކޯހުގައި  އެވެ.  މޫސާ  ރިޔާޒް  ޔޫސުފް  ތަޖުރިބާލިބިފައިވާ 

ޑްރާމާ ލިޔުމަށް ޚިޔާލު ، ޑްރާމާއެއްގެ މައިގަޑުބައިތަކާއި، ކޮބާކަމާއި
، ވާހަކަ އާއި ކެރެކްޓަރ ބިނާކުރުމާއި، ތީމް ކަޑައެޅުމާއި، އުފައްދާނެގޮތާއި

މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ އާއްމު ، ސްކުރިޕްޓް ލިޔުމާއި، މަންޒަރުތައް ރޭވުމާއި
ވިސްނަންޖެހޭ  ހައްލުކުރުމަށް  އެކަންކަން  ކުރިމަތިވާގޮތާއި  މައްސަލަތައް 

ޑްރާމާ ، ފައިނަލް ސްކުރިޕްޓް އަންނާނެގޮތާއި، ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި
ނޭޝަނަލް  މިކޯހަކީ  ހިމެނެއެވެ.  ދިނުން  މަޢުލޫމާތު  ކުރެވޭގޮތުގެ  ރިކޯޑިން 

 ލައިބްރަރީ އަދި ކްރިއޭޓިވް ޕައިނިއާސް ގުޅިގެން ހިންގުނު ކޯހެކެވެ. 
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According to GOODREAD readers choice 
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FICTION BOOKS 

Mystery & Thriller 

Romance 
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National Library 

Statistics 

Children’’’s Multimedia Library 

 

 

Public Programs Unit                                                                                                                                                                                            7 

 ބުކްމާކު މުބާރާތް 

އޭޕްރީލް އިން   10ދުނިޔޭގެފޮތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން  

2 2އޭޕްރީލް    0 1 0 މުޅި   7 ވަނީ  ކުތުބުޚާނާއިން  ޤައުމީ  އަށް 

ބާއްވާފައެވެ.  މުބާރާތެއް  ބުކްމާކު  ހުޅުވާލައިގެން  ރާއްޖެއަށް 

ފަހުން  އެންމެ  ނުވަތަ  ވާހަކައެއް  ރީތި  އެންމެ  އެކުއްޖަކަށް 

މުބާރާތުގައި  މި  ޑިޒައިންކުރާ  ބިނާކޮށް  ވާހަކައަކަށް  ކިޔާނިންމި 

އަހަރާއި   02އަހަރާއި    6ކުދިން ބައިވެރި ވިއެވެ. އުމުރުން    020

މުބާރާތުގެ  މި  ބޭއްވުނު  ހުޅުވާލައިގެން  ކުދިންނަށް  ދެމެދުގެ 

އިންސާފުކޮއްދެއްވީ ހޮވުމަށް  ހިމެނޭ   0ވަނަތައް  މެންބަރުން 

ޕެނަލްއަކުންނެވެ. ހުށައެޅުނު ބުކްމާކުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު 

ފޮތުގެ   0 ދުނިޔޭގެ  އޮތީ  ކުރުން  ހަވާލު  އިނާމް  ހޮވާ  ވަނަ 

 ދުވަހުގައެވެ. ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާއްތަކަށް އިނާމް ސްޕޮންސަރ 

ބުކްމާކު  ފަސް  މޮޅު  އެންމެ  އިންނެވެ. އަމާނާތަކަފުލް  ކޮއްދެއްވީ 
 ޑެޒައިންކުރި ކުދިންނަކީ:

 ހިތަޫދ ސްކޫލް ،ނޫރާން ބިންތި މުހައްމަދު 
 ހިަތދޫ ސްކޫލް، މުހައްމަދު މިބްސާމް ފަރީދު

 މަދީދިއްޔާ ސްކޫލް، މުހައްމަދު އިލާލް
ގިޔާސުއްދީން އިންޓާރނޭޝަނަލް ، މަރިޔަމް މިސްކާ އިބްރާހިމް

 ސްކޫލް
 ހިތަދޫ ސްކޫލް، އިސްމާއިލް އަހްމަދު

 
ކިޔުމަށް  ފޮތް  މެދުގައި  ކުދިންގެ  ޅައުމުރުގެ  މިމުބާރާތަކީ 
ކުރިއެރުމުގެ  ހުނަރު  ލިޔުމުގެ  ކުރެހުމާއި  ލޯބިޖެއްސުމާއެކު 
 މަޤްޞަދުގައި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން އިންތިޒާމްކުރި މުބާރާތެކެވެ. 
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National Library participated in the Reading          
program conducted by Dharumavantha School on 
April 13, 2017. 

 

 

 

On 8th March 2017, to celebrate women’s Day National Library had set up a “Selfie Station” to spread 
love and happiness. And National Library arranged a Breakfast for all staff at the library terrace along 
with a fun filled debate to lighten the atmosphere.  

I ❤ Reading Program“ 
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This workshop mainly covered 
the importance of effective  
communication and how we can  
Improve our communication 
skills. Communication skills 
workshop is an in-house training 
which was conducted on 
8

th
June 2017 at the Institute of 

Library and Information         
Services at National Library. 
Delivery of the training was   
carried out by Mr. Mohamed 
Amjad (Assistant Director). 

 



 

 

National Library’s 

Newsletter 

Volume:10 Issue:1                                January - June 2017  

National Library 
 Museum Building A, 

 Medhuziyaaraiymagu 
 Male’ 20158, Maldives, 

 Tel : 3007200 -  Fax : 3313712  

 Website : www.nlm.gov.mv 
 

Children’s Multimedia Library 

(behind Maafannu Madharusa) 
Boduthakurufaanu Magu 
Male’, 20345, Maldives 

Tel : 3007232 

 

As the world is developing, the concept of Library is also changing  

according to the thread. Instead of providing information only from 

books, now the concept is providing the space to make use of the   

information that have got to make people more creative and talented. 

Therefore National Library is  targeting and providing short training and 

workshop programs in different fields. The first workshop conducted 

under this “Makerspace” is Drama Writing course. 
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“Books, food for the brain”- unknown- 
 

 

 

 

Hazard recognition workshop was held from 8th to 9th March at    
Library Institute. The aim of this workshop was to make the staff 
aware of the library. Sessions of this workshop was taken by 
Athiyya Shakeel, Deputy Librarian of Maldives National Universi-
ty. A total of 19 participants attended this workshop.  

 

His Excellency Mr. Akhilesh Mishra, Ambassador 

of India to Maldives paid a courtesy visit to the 

National Library on May 18, 2017. During his visit 

to the National Library, His Excellency was      

received by Director-General Ms. Mahasin Ahmed 

Didi and other senior officials. It was a great    

privilege and honour to welcome the Ambassador 

to National library. 
The aim of Ambassador’s visit was to discuss 

possible areas in developing the National Library. 

The Ambassador was very much interested in 

providing support to train library staff and donate 

reading materials. 

Ambassador Mishra was given a tour of the     

library and took the opportunity to view the very 

old materials in the library. He also signed the 

guestbook at the National Library.  

Ambassador Mishra took his appointment as   

Ambassador of the India to the Maldives in     

January 2016. Before his diplomatic posting to the 

Maldives, Mr. Mishra was the Consul General of 

India in Toronto, Canada.  
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