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ގައި ޒޫމް މެދުެވރިކޮށް ހާއްސަ ޖަލްސާެއއް 2020ޖުލައި  12އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް  75ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް 
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް  ، ބޭއްވުެނވެ. މިޖަލްސާގައި ިމުވޒާރާގެ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިާލ ޔުމްނާ މައުމޫނު

މުޙައްމަދު  ޠާރިޤްގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ އިްސވެރިން ބައިވެިރވެ ަވޑަިއގެންެނވިެއވެ. ޖަލްސާއަށް އިތުރު 
ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެްއވީ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއި ގެންެނިވ ދެ އިއްޒަތްތެރިން ކަުމގަިއވާ  

ސާދިޤް އަދި ނިޝާން އިްއޒުއްދީްނގެ ިއއްޒަތްތެރި هللا ނިޝާން އިއްުޒއްދީންގެ އިްއަޒތްތެރި ވެރިޔާ އަލްފާޞިލް އަްބދުއް
 ވެރިޔާ އަލްފާޞިލް އައްބާސް އިބްރާހިމް މި ދެބޭފުޅުންގެ އަުގހުރި ވާހަކަ ކޮުޅގެ ސަބަބުންނެވެ.  

 

 

 

ޤައުމީ ، މި އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ޤައުމީ ުކތުބުޚާނާ ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ޚިދުަމތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރުމަށްޓަަކއި
އަހަރު ފުރުމާއި ގުިޅގެން ބޭްއވި ަކއުންޓް ަޑއުން ހަފްލާގައި ވަނީ ރިމޯޓް އެކްސެސް 75ކުތުބުޚާނާއަށް 

އިފްތިތާޚްކުރެވިަފއެވެ. މިޚިދުަމތާއެކު ލައިބްރަީރގައި ރަޖިސްަޓރ ވެފަިއވާ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުެރގެންވެސް  
ކުތުބުޚާނާގެ ޑިޖިޓަލްތަކެތި ހޯުދމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ. ެއގޮތުން ދަރިވަރުންނާއި ދިރާާސ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަދި ފޮތް 
ކިޔުމަށް ޝަުއގު ހުންނަ މީހުނަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މިހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ  

ަކލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ އަްލފާޟިލާ ޔުމްނާ މަޢުމޫންއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ، މިނިސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް
  އިސްވެރިން ަބއިވެިރވިކަން ފާަހގަކޮށްލަމެވެ.

އަހަރުގެ ހާއްސަ ޒޫމް ޖަލްސާ  75  

 ރިމޯޓް އެކްސެސް ލޯންޗުކުރުން 

 Public Programs & Outreach Service                                                                                                                            02  



 ކުތުބުޚާނާއަށްކުރި ޒިޔާރަތް 

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ސްކޫލްަތކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ިޒޔާރަތްުކރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި  
ވީ އަްނގާރަދުވަުހ މާފަންނު މަދަރުސާގެ 2020ފެބްރުއަރީ  20ކުތުބުޚާނާގައި ކުރެވެމުން އަްނނަކަމެކެވެ. މިގޮތުން 

ދަރިވަރުން ވަނީ ކުަޑކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިޔާ ލައިބްރަރީއަށް ިޒޔާރަތް ކޮށްފަެއވެ. މިޒިޔާރަުތަގއިވަނީ މި ކުދިންނަށް 
ކުޑަކުދިްނގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލަިއބްރަރީގައި ކުރާ މަަސއްކަތްަތްއ ދައްކާލެވި އެމަސަްއކަތްތަުކެގ މައުލޫމާތު ދެވިފައެވެ.  

 ހަމައެހެންމެ ބައެއް ހަރަކާތްތަްއވެސް ވަނީ މި ދަރިވަރުންނަްށ ހިންގިފައެވެ.

 ހިނގަމުން ހިނގަމުން ކިޔަމާ 

"ހިނގަމުން ހިނގަމުން ކިޔަމާ" މި ހަރަކާތަކީ ދިވެހި ބަހުެގ އެކަޑަީމއިން އިންތިޒާމުކޮްށެގން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ  
ޑިސެމްބަރ  7އެއް ަތއްޔާުރކޮށްފައެވެ. “ ރީޑިން ކޯނަރ”ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތުަގއި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން ވަނީ 

ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ހަރަކާތުގައި ޤައުމީ ކުތުބުާޚނާގެ ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު ޝިއުނާ އަދި ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރ 2020
 އަޙްމަދު މުހުސިން ބައިވެރިވެެލއްިވއެެވ.
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ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ މުަވއްޒަުފންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިުކރުމުގެ ގޮތުން ރާވާ ހިންގަމުްނދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ވަނަ އަހަރުވެސް ކުުތބުޚާނާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތުެރްއ ބޭއްވުެނވެ. މުަވއްޒަފުންގެ ެމދުގައި ޭރވުނު މިދަތުރު  2020

ވީ ހޯމަދުވަހު ކުރެވުނު މިދަތުރުަގއި ާބބަކިއު އަދި ުމވަްއޒަފުންގެ 2020ފެބްރުއަރީ  3މިއަހަރު ދެވުނީ ކ. ގުިޅއަެށވެ.
މެދުގައި ގިނަ ކުޅިވަރު ހަރަާކތްތަކެްއވެސް ކުިރއަށް ދިޔަެއވެ. މީގެ އިތުރުން މިދަތުރުގައި ކ. ގުޅީ ސްކޫލަށް ފޮތް  

ހަދިޔާކުރެވުނުކަްނވެސް ފާހަގަޮކށްލަމެވެ. ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ގިނަ މުވަްއޒަފުން މި ދަތުރުަގއި ބަިއވެރިިވކަން އުފަލާެއކު  
 ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ދަތުރު 

އަކީ ަޤއުމީ ުކތުބުޚާނާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްަގިއ ކުރިއަށް ގެންެދވޭ ީވޑިއޯ ވާަހކަ ސިލްސިލާއެެކވެ. “ ވާހަކަ އަށި”
ކުޑަކުދިްނގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލަިއބްރަރީގެ ފަރާތުން ރާވާ އިންިތޒާމްކޮށްގެން ތަފާތު ބަިއވެރިްނ ހުށަހަޅައިދޭ މިވާހަކަ 

ގައި އިފްތިތާހްކޮށް ދެއްވީ މިިނސްޓަރ އޮފް އަރޓްސް ކަލްަޗރ އެންޑް ހެރިޓެޖް 3232ޖުލައި  32ސިލްސިލާ 
ގެ ފުރަބަންދު މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ކުަޑކުިދންނަށް މުނިފޫހިފިލުވަދިނުމުގެ  91 -އަލްފާޟިލާ ޔުމްނާ މައުމޫނުެއވެ. ޮކވިޑް 

 ގޮތުން މިފަށައިގަެނވުނު މަސައްކަތަށް ައއު ނަމްބަރެއް ކޮްނމެ މަހަކު އިތުރުވެގެންދާނެެއވެ. 

 

 

 

 

 ވާހަކަ އަށި 
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 އައި.ޔޫ.އެމް އިޤްރާ އޮންލައިން ފޮތް މައުރަޒު 

ގެ ިނޔަލަށް އިސްލަމިކް ޔުިނވަރިސޓީ  3232ޑިސެމްބަރު  92ިޑސެމްބަރ އިން  29އިޤްރާ އޮންލައިން ފޮތް މައުަރޒަކީ 
ސެޝަންއެއް މި  5އޮފް މޯލްޑިވްްސގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ފޮތް މައުރަެޒކެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާާނގެ ަފރާތުން 

އޮންލައިން ފޮތް މައުރަުޒގައި ވަނީ ނަަގއިދެވިފަެއވެ. މިގޮތުްނ މިސެޝަންގައި ުކޑަކުދިްނގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީއިން  
ވާހަަކއަށި ވީިޑއޯ ދައްކާލުން އަދި ކްރާފްޓް ވީިޑއޯެއއް ތަްއޔާރުކުރާނެ ީވޑިއޯ ، ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ އަދި ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް

 ދައްކާ ުސވާލާއި ޖަވާުބގެ ެސޝަންއެއް ކުިރއަށް ގެންެދވުެނވެ. 

 

ވީ އާދިއްތަ ުދވަހު 2020ފެބްރުއަީރ  13ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ މުަވއްޒަުފންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަންއިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 
ވަނީ ދީނީދަރުހެއް ބޭއްވިަފއެވެ. މި ދަރުހުގައި ބޮޑަށް އަލިައުޅވާލާފަިއވަނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެހޭ 

ގޮތުންނެވެ. މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެޔާރްސެގ އިސްނެންެގވުމުގެ މަތިން ުކރިއަށް ގެންދިޔަ ދަރުހެެކވެ. މި 
 ދަރުސް ދެއްވީ ައއްަޝއިޚް މުހައްމަދު ތާޙާއެވެ. 

 ދީނީ ދަރުސް 
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ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެުނންގެ ދުވަސް  2020
ވީ އާިދއްތަ  2020މާރޗް  8ފާހަގަކުރެވުނީ 

ދުވަހުއެެވ. ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާެގ ފިރިހެން 
މުވަްއޒަފުން މި ދުވަހާއި ގުިޅެގން ކޮންމެ އަންހެން 
މުވަްއޒަފަކަށް ފިނިފެންމަލެއް ހަދިޔާކޮށްފައި ެވެއވެ. 
ހަމައެއާެއކު މިދުވަހުގެ ާޚއްަސ މެހެމާނަކަށް ޑރ. 
ރަޝީދާ މުހައްމަދު ދީދީ އަށް ދައުވަުތއެރުވުެނވެ. 
އެބޭފުޅާވަނީ އަންހެނުންގެ ކުިރއެރުމާއި ބެހޭގޮތުން 
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ މުަވއްޒަުފންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާ 

 ވާހަކަ ދަްއކަވާަފއެވެ.

ކުޑަކުދިްނގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލަިއބްރަރީގައި ކޮންމެ ހޮނިހިރު 
-ދުވަހަކު ހިންގޭ ުކޑަކުދިންގެ ޮހނިހިރު ދުވަހުގެ ހަރަކާތް ކޮިވޑް 

ގެ ފުރަބަނދުގައި ވަނީ ުކޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީިޑއާ  19
އެޕްރިލްަގއި ފެށިފައެވެ. ނަން  4ލައިބްރަރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްަގިއ 

ނޯޓްކުރުމަށް ބައިވެރިްނގެ ފަރާތުން މެސެޖްކޮށް ކުރިއަށް ނަން 
ނޯޓްކޮށްގެން ހަފްތާއެްއގެ މުްއދަތަށް ހިންގޭ މިހަރަކާތުގައި 

ވަރަށް ގިނަ ކުދިން ބަިއވެިރަވމުން ދިޔައެވެ. ހާއްސަ ުދވަްސތައް 
ފާހަގަކުރުމަށް އެ ދުވަހަކާ ގުޭޅ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުެގ 
އިތުރުން ކުދިންގެ ތަފާތު ހުނަރު ދައްކާލެވޭ ކަހަލަ ކުރެހުމުެގ 

އަދި ކްރާފްޓްގެ ހަރަކާތްަތއް ފޭސްބުކްަގއި ކުިރއަށް 
 90-80ގެންދެވުެނވެ. މި ހަރަކާތްތަކުަގއި  ެއވްރެޖްކޮށް މަހަކު 

 ވަރަކަށް ދަރިވަރުން ަބއިވެިރިވއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަރަކާތް  އަންހެނުންގެ ދުވަސް 
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ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މުޙްސިން އަދި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލް މަޙާސިން 
ަބްއދަލު ކުރައްވާަފއި ެވއެެވ. މިޮގތުން ދެފަރާތުން ގުޅިގެން   ލިޔުންތެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ އިސްވެރިންނާ، އަޙުމަދު ދީދީ

ހިންގިދާނެ ހަރަކާތްތަކަކާއި ެމދު ވާހަކަ ދެކެވި ކުތުބުޚާނާގެ ޙިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ 
 ކުރަްއވާފަިއވެެއވެ.

އަަހރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮުތން ބޭއްވޭ ހާއްސަ ހަރަކާތްަތުކގެ ތެރެއިން ތަކެތި  55ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް 
، އަށް ޤައުީމ ކުތުބުޚާނާގައި ހިންގުެނވެ. ިމ ޕްރޮގްރާމްއަކީ ފޮތ32ް-95ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާްމއެއް ފެބްރުއަރީ 

ކުޅޭސަމާނު އަދި  އިލެކްޓްރޯނިކްސްފަދަ ތަކެތި ހަދިޔާކުރެވޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ެގންދެވުނު ހަރަކާތެކެވެ. ހަދިޔާ ، ބޯޑްގޭމްސް
ކުރަްއވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ތަކެތި ހަދިޔާކުެރްއވުމަށް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އަދި ކުޑަކުދިްނގެ މަލްޓިމީޑިއާ  

ލައިބްރަރީަގއި މި މުއްދަތައް ފޮށި ބެހެއްޓިފައި ހުއްޓެެވ. މިހަރަކާތުަގއި ކުތުބުޚާނާއަށް ވަަރށް ގިނަ ތަކެތި ލިބިފައިެވެއވެ. 
އަދި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ފަރާުތން ހިންގާ މިފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދާ ތަރުހީބު ފާހަގަކޮށް  

 ކުތުބުޚާނާގެ ވެރިންާނއި އަދި މުވަްއޒަފުންގެ ފަރާތުން ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެެވ. 

  ތަކެތި ހަދިޔާކުރުމުގެ ފްރޮގްރާމް 

 ލިޔުންތެރިންގެ ޖަމިއްޔާ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 
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ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަކީ ކޮންމެ ޤައުމެްއގަިއވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަާދކުރާ މަރުކަޒެެކވެ. ެއއީ ެއަގއުމެްއގެ ނުވަތަ 
އެމުޖުތަމަޢެއްގެ ދުޅަހެޔޮކަުމގެ ބިންގަލެވެ. ަޤއުމީ ކުތުޚާނާއެްއ ނެތުމަކީ ޤައުމެއްގެ ރޫާޙއި ހަނދާންތައް ނެތިގެންދިއުން 

، އާދެ، ކަމުގައި ދެންނެވުަމކީ ކުށަކަްށނުވާނެެއވެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤަުއމީ ކުތުބުޚާނާ އަކީ މިދެންނެވި ފަދަ ހަނދާންތައް

ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިވެހިާރއްޖޭގަާއއި ރާއްެޖއިން ބޭރުގައި ޝާއިޢުކޮށް ނެރޭ ކޮންމެ ލިުޔމެއް އެއްތަަނކުން ފެންނަންހުންނަ 
ގޮތުަގއި އެތަަނކަށް ޖަމާވާ މަިއ އިދާރާެއވެ. މިއަހަރު ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ހަތްދިހަ ފަސްއަހަރު ފުރިގެންދާ ކަމީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަުރކާރުން މިިއދާރާއަށް ދެއްވާ އިސްކަުމގެ ަރމްޒެކެވެ. މިފުރުސަުތގައި ފާހަަގ ކޮށްލަންޖެހޭކަމަކީ 

 މިއަދާހަމައަށް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ައއިސްފަިއވާ ބަދަލުތަކެވެ.

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަފާތު ުކރިއެރުންތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިާވކަމީ އެްއވެސް ަޝއްެކއްހުރި ކަމެއްނޫނެވެ. 
އެގޮތުން ައއި ބަދަލުތަުކގެ ތެރޭގައި މިހާރުގެ ަޤއުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ނަމަށާއި ކުތުބުޙާނާ ހިންިގ އިމާރާތްތައް އަދި ފޯރުކޮށްދޭ  

ގައި އުފެދި މަޖީދީ  1945ޚިދުމަތްތަކަށް އައި ތަފާތު ބަދަލުތައް ހިމެނެއެވެ. 'ަދއުލަތުގެ ކުތުބުޚާނާ'ގެ ނަމުަގއި 
ގައި އަލުން ޤައުމީ ކުތުުބޚާނާގެ ނަމަށް  1982ގައި ބަދަލުވެފަިއވެެއވެ. އަދި  1948ކުތުބުޚާނާގެ ނަމަށް 

ބަދަލުވެފައިެވެއވެ. ހަމައެފަދަިއން ކުތުބުޚާނާގެ ބަލަދުވެރިކަްނވެސް ތަފާތު މިނިސްޓްރީތަކުެގ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވިފައިެވެއވެ. 
މަޖީދީމަގުގައި ހުރި ކުތުބުޚާާނގެ އިމާރާތް ހެދުމަށްޓަކައި ާޗނދަނީ މަގުގައި ހުރި އީ.ޕީ.ެއސް.އެސް. އިމާރާތް )މިހާރުގެ 

ޢަރަބިއްޔާ( އަށް ބަދުލުކުރުމަްށފަހު އެތަން ހަދައިނިމުމުން އަލުން މަޖީދީމަގު އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މިހާރު  
ކުތުބުޚާނާ މިވަނީ ސަލްޓަން ޕާކުަގއި ހުންނަ ވަކި އިމާރާތަަކށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ެއއިމާރާަތށް ކިޔަނީ "މިޔުިޒއަމް އޭ" 

 އެވެ.

ކުތުބުޚާނާ ފަށައިގަތްއިރު އެަތނުގެ ޚިދުމަތް ހޯދެނީ ހަމައެކަނި މެމްބަރުންނަށެވެ. ފޮތްތައް ދޫކުރަން ހުންނަނީވެސް އެއްެމ 
މުވަްއޒަފެކެވެ. އެއީ ހ. ކަޅުހުރާގޭ އަލްމަރުހޫމް ޢަބުދުއްލަޠީފު އެވެ. އަދި ަލއިބްރޭރިއަްނައކަށް ހުންނެވީވެސް އެންމެ 

މަޖީދީ ، ގައި އެމަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެްއވި އަންނަބީލާ ޙަބީބާ ހުސައިން ޙަބީބްއެވެ. އާދެ 1978ބޭފުޅޭކެވެ. އެއީ 
ކުތުބުޚާނާގެ ކުީރގެ އިނގިރޭިސ ސެކްރެޓަރީެއވެ. ރިޓަޔަރވެ ވަަޑއިގެންެނވި އިރު ހުންނެވީ ކުތުބުޚާނާގެ ެއގްެޒކެިޓވް  

ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގަެއވެ. ެއީއ ލައިބްރަރީ ސައިންްސގެ ދާިއރާއިން ކިަޔވާ ވިދާުޅެވގެން ިއންނެވި ޤާބިލް ބޭކަނބަލެކެވެ. 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް ބަލާލާއިރު ކުތުބުޚާނާގެ މެމްބަރަކަށް ވުމުަގއި ުކރިއެކޭ މިހާރެކޭ ެއއްެވސް 1990
ތަފާތެއް އައިސްަފއެއްުނވެެއވެ. ނަމަވެސް މެމްބަރުން އިތުރުާވ ނިސްބަތް ގިނައޭ ދެންނެވުަމކީ ކުށަކަށް ނުވާެނއެެވ. ެއއީ 

އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީޢާއިން ބޭނުންތަނެއްގައި ތިެބގެން ބޭނުންފޮތެއް ކިޔާެލވޭވަރަށް ިދވެހިރާްއޖެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮގުްނ 

ތާރީހުގެ ތެރެއިން -ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާ   

ޑިއުޓީ އޮފިސަރ(هللا )ސަނިއްޔާ އަބްދު  
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އަހަރުން މަތީ ފަރާތްތައް މިއުޒިއަމް އޭ ަގއި ހުންނަ  13އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް މުޅިރާއްޖެއަށް ފެތުރިފައި ވީނަަމވެްސ 
ކުތުބުޚާނާގެ މައި މަރުަކޒު ބޭނުން ކުރާއިރު ކޮމްޕިއުޓަރ ާއއި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކޮށްގެްނ ފޮތްކިއުމުގެ ޚިދުމަތް 

ފައި ގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖެހިފައި ވެެއވެ. އަދި ފޮޓޯކޮީޕގެ -އެފަރާތްތަކަށް ދެެވއެވެ. ިމގޮުތން އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމަށް ވައި 
ޚިދުމަތްވެސް ފޯރުކޮށްދެވެެއވެ. އެއިެރއްަގއި މަސަްއކަތްކުރާނީ އެދުވަްސވަރަކާ ގުޅޭ އެންމެ ަޒމާނީ ގޮތަށެވެ. އެހެންކަމުން 

ކުރީަގއި ފޮތްތައް މެމްބަރުންނަށް ދޫކުރިގޮތުގެ ކުޑަުކޑަ ތަްފސީލަކަށް ދިއުމަކީ މިހާރުގެ ީޖލުތަކާ ހަމައަށް އެމަޢުލޫމާތު 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވޭ މުހިއްމުކަމެއްކަމުަގއި ދެކޭތީ ފޮތްތަްއ ދޫކުރުމާއި އަނބުރާ ބަލަިއަގތުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންައއި 

ގޮތް ތަފްސީލުކޮށްލަމެވެ. އާދެ! އެއީ ކޮމްިޕއުޓަރގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ކުތުބުާޚނާއާ ހަމައަށް ވާޞިްލވެފަިއވާ 
ކުތުބުޚާނާގެ މެމްބަރުންނަށް ފޮތްދޫކުރަނީ ކައުންޓަރުަގއި އޮންނަ ޮލްގފޮތެއްަގއި ނޯޓްކޮށްފަެއވެ. ، ޒަމާނަކަށް ނުވުމާެއކު

އެލޮގް ފޮތުަގއި ފޮތް އަނބުާރެގންނަ ދުވަސްވެސް ލިޔެަފއި ޮއވެެއވެ. އަދި ކޮންމެފޮތެއްވެސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދެވިފަިއވާ 
އެކްސްސެޝަން ނަމްބަރު ލިެޔފައި އޮންނަނީ ތާރީޚް ލިޔެފަިއވާ ލޭބަލްަގއެވެ. އަދި މިލޭބަލްތައް އަޅަަފއި ހުންނަ ޕޮކެޓްކޮުޅ 

ހުންނަނީ ދިގުއަކަ ބައްޓަމަށް ލަކުޑިން ހަދާފައިހުންނަ ފޮށްޓެއްަގއި ދުވަުހގެ ތަރުތީބުން އަުތރާފައެވެ. ފޮތް އަނބުރައި 
ޙަވާލުކުާރވަގުތު އެއީ ކޮންފޮތެއްތޯ ބަލަނީ އެޕޮކެޓްޮކޅުންނެވެ. އެފޮށީގެ އެންމެ ފަހަތުަގއި ހުންނަނީ ޖުރިމަނާވާ ފޮތްތަކުގެ 

ލޭބަލްތައް އަޅާފައިހުންނަ ޕޮެކޓްކޮޅުތަެކވެ. ލޭބަލް ތަކުަގއި ތާރީޚް ޖެހުމުގައި ތައްަގނެޑްއ )ސްޓޭމްޕް( ބޭނުން ނުކޮށް 
އެލިޔެހެދީ އަތުންނެވެ. ނަމަެވސް މިހާރު މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން އަނބުރާ ގެންނަ ފޮތްތަްއ ހޯދާ ބަލައިގަނެ އަދި ފޮތްތަްއ 

ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެެއެވ. މިކަމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަުމަގއިވާ މެޝިްނގ ރީޑަބަލް 
އަެވ.  21ކެޓަލޮގް   

ކުތުބުޚާނާއަށް ައއި ބަދަލުތަކަީކ ދުލަކުން ނުވަތަ ގަލަމަކުން ބަޔާން ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ގިަނ ބަދަލުތަކެކެވެ. މިގޮތުން  
ނޑިންގ( ބަލާއިރު ފޮތްތަުކގެ ަގނޑުަތއް ނެއްޓުމުން ބޮޑު ހީރަސް ، ހަލާކުވަމުންދާ ފޮތްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް )މެ

ދައްޗަކުން ހީރަސް ޖަހާފައި ޭބރުން އެކިކުަލއިގެ ފުޅާ ޓޭޕް ައޅައެެވ. ނަމަވެސް މިހާރު އެަކން ކުރާގޮތް މުޅިން ތަފާތެވެ. 
ނޑުތައް ތެރަހުން ތަތްކުރަނީއެވެ. އަދި ބޮޑުބައެއް ުނވަތަ ެއއްކޮށް  މިހާރަށް ބަލާއިރު ވަކިަވކިން ނެއްޓިފައި ހުންނަ ގަ

ނޑުަތއް ނެއްޓި ވަިކވެފައި ހުންނަ ފޮތްތައް ބުރުމާއަކުން ތޮރުފައި. ތިނޯހުން ފެހުމަށްފަހު ތެރަހުން ތަތްކޮށް ހިކެންދެން  ގަ
ނޑު ަތތްކުރަނީ އެވެ. އަދި ފޮތުގެ ައރިމަތީގައި ހުންނަ ލޭބަލް )ސްޕައިން ލޭބަލް( ފޮތުގައި ހަރުޮކށް  ބެހެއްޓުމަށްފަހު ބޭރުގަ

ލޭބަލްގެ ދެއަރިމަތީަގއި ޓޭޕް ައޅަނީއެވެ. ިމއީ ކުީރގަިއވެސް ސްޕައިންލޭބަލް ހަރުކުރާ ގޮތެެވ. ތަފާތަކީ ލޭބަލްގެ 
ލިޔުންކޮޅަށް ައއި ތަފާތެކެެވ. ކުރީަގއި ދިވެހި ފޮތްތަކުގެ ލޭަބލްތައް ހުންނަނީ ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައެވެ. ނަަމވެސް މިހާރު 

ނޑުމެން ކިޔަިއުއޅޭ ލެޓިން އަކުރުން  ދިވެހިފޮތްތަކުގެ ލޭބަލްތައް ހުްނނަނީ އިނގިރޭސިން ލިޔެފަެއވެ. އާދެ. އަުޅގަ
ލިޔެފައެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެިހ އަކުރު ިކޔަން ނޭނގޭ މީހުންނަށްވެސް އެ ލޭބަލް ކިޔަން ެއނގޭނެެއވެ. ނަމަވެސް  

 އެމީހާއަށް ެއއިގެ މާނަ ދޭހަވުާމމެދު އެއްެޗއް ބުނަން ދައްެޗވެ 
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ފޮތް އަނބުރާ ކުުތބުޚާނާއާ ޙަވާލުކުރަން އޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ )އޯަވރިޑއު ވެަފއިވާ( ފޮތްތަުކގެ ، . ކުރީަގއި
ޖުރިމަނާ ބަލައިގަނެ ބިލް ހަދަނީ ޗާޕު ކޮށްފައިވާ ަފއިސާ ޫދކުރާ ރަސީދުފޮތެއްަގއި ކޮޕީ ަކރުދާސް ލައްަވއިގެންެނވެ. 

ފޮތްަހވާލުކުރާ މެމްބަރާ ޙަވާލުކުރެެވއެވެ. މިފައިސާގެ ރަސީދު ފޮތްތައް ޗާޕުކޮށްގެން ގެނައުމުން ، އެރަސީދުގެ އަސްލު
އެަވގުތު ފައިސާ ބަަލއިގަންނަްނ ހަވާލުވެފައި ހުންނަ މުއަްއަޒފު އެފޮތްތަކުަގއި ސީރިއަލް ަނމްބަރުތައް ލިޔަނީވެސް  

ސިޓީަތކާިއ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ލިޔަނީ ޮކޕީ ކަރުދާސް ލައްަވިއގެން ، އަތުންނެވެ. ކުތުބުޚާާނގެ އިދާީރ ބަޔަށް ބަލާލާއިރު
ގެ އަހަރުތަުކެގ ތެރޭގައި ކުތުބުޚާާނއަށް  1990އަތުންނެވެ. ބަޖެޓް މަސައްކަްތވެސް ކުރީ ހަމަެއގޮތަށެވެ. ަނމަވެސް 

ޓައިޕްރޭޓަރެއް ލިބުނެެވ. އަދި އެއަށްފަހު ދެވަނަ ޓައިޕްރޭޓަެރއްވެސް ލިބުެނވެ. ޓައިްޕކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ 
ފުރަތަމަ ދެމުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވުނެވެ. ޭއގެ ފަހުން އަީއ ކޮމްޕިއުޓަރގެ ޒަމާނެވެ. ކުުތބުޚާނާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރެއް 

ފުރަތަމަ ލިބުނީ ކުރީގެ އީޕީެއސް އިމާރާތުަގއި އެތަން ހިންަގމުންދިޔަ ދުވަސްކޮުޅގަެއވެ. ެއއާކު މަޑުމަޑުން ކުތުބުޚާާނގެ 
މަސައްކަތް ކޮމްޕިއުޓަރުން ކުަރން ފަށައިފިއެވެ. ކުީރަގއި ކުަޑކުދިންގެ ފޮތްތައް ކުތުބުޚާާނގެ ތެރޭގައި "ކުަޑކުދިންގެ 

ސެކްޝަން" ގެ ނަުމގައި ހުިރނަމަވެސް މިބައި ފަހުން ވަކިިއމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ިމހާރު ކުޑަކުދިންގެ ެސކްޝަން 
ނުވަތަ "ޗިލްޑްރަންސް މަލްޓިީމޑިއާ ލައިބްރަރީ" ހުންނަނީ މާފަންނުގައި ހުންނަ "ޗިލްޑްރަްނސް މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ  

އަހަރުން ދަށުގެ ކުަޑކުދިންނަށެވެ. 13ބިލްޑިންގ" ގަެއވެ. މިތަނުަގިއ ޚިދުމަތްދެނީ   

މިޚިދުމަތް އަތޮޅުތަކަށް ޯފރުވައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ބަެއްއ ، ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ މައި މަރުަކޒު މާލޭގައި ހުރި ކަުމގައި ވިައސް
އަތޮޅުތަުކގައި ކުތުބުޚާނާގެ ގޮފިތައް ވަނީ ހުޅުވިަފެއވެ. އެހެްނކަމުން މިހާރެކޭ އެއްފަދައިން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ކުތުބުާޚނާގެ ޚިތުމަތާއި ފެންވަރު އެްނމެ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާިއއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނާނެ ކަމުގެ  
އުއްމީދު އަބަުދވެސް އާާލވަމުންދާ ހިނދު މިއީ ދިވެހި ސަރުކާރުން މިފަދަ ޚާއްޞަ ޚިދުމަތަކަށް ދެއްވާ އަހަންމިްއޔަތުކަން  

ކިޔުންތެިރންނަށް ލިބިގެންދާ ހިތްވަރެއްަކމުގައި ދެކެެމވެ. ،ކަމުގައި ކަށަވަުރވެ   

هللاސަނިއްޔާ ައބްދު، ލިޔުްއވާފަިއވަނީ: ޤައުމީ ކުތުުބޚާނާގެ މުވަްއޒަފު  
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: ޑިޖިޓަލް ލިޓަރަސީ ސްކިލްސް 1ވެބިނާރު   

ގައި ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް  3232ޖޫން  4ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ފުރަތަމަ ެވބިނަރ "ޑިޖިޓަލް ލިޓަރަސީ ސްކިލްސް" ވަނީ 
ޑިޖިޓަލް ާއލާތްތައް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާުތ ، ކުރިއަށް ގެންެދވިފަެއވެ. ކުތުުބދާރުންގެ ދައުރު ޑިޖިޓަލް ދުނިޔޭަގއި އިތުރުކޮށް 

ފަރާތަކުން ވަނީ ބަިއވެރިވެަފއެވެ. ވެބިނަރަގއި  52ހޯދުމަށް ބޭއްވުނު މިވެބިނަރަގއި މުޅި ރާއްޖޭގެ އެިކކަންކޮޅުަތކުން 
މައުލޫމާތު ދެއްވީ ޤައުމީ ކުތުުބޚާނާގެ ޑިޖިޓަިއޒޭޝަން އެންްޑ ޓްރެއިނިނގް ސެްކޝަންގެ ިޑރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ 

 އާމިނަތު ޝިއުނާެއވެ. 

 ވެބިނާރު 

 Public Programs & Outreach Service                                                                                                                            11  



 ވެބިނާރު 

 ވެބިނަރ 2: ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ކުތުބުދާރުންގެ ދައުރު  

ޖުލައި  94ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ދެވަނަ ވެިބނަރ "ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރުމުަގއި ކުތުބުދާރުންގެ ދައުރު" ވަނީ 
ަގއި ޒޫމް މެދުވެިރކޮށް ކުރިއަށް ގެންެދވިފަެއވެ. ްސކޫލްތަކުގެ ކުތުބުދާރުންނަށް ހާއްސަކޮްށގެން ކުރިއަށް  3232

ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެިރވެަފއެވެ. ިމވެބިނާރުަގއި މައުލޫމާތު ދެއްވާފަިއވަނީ މި ދާއިރާގެ  59ގެންދެވުނު މިވެބިނަރގައި 
ޑރ. އާމިނަތު ރިޔާޒާާއއި ޑރ. ިއބްރާހީމް ލަޠީފް އަދި އަލްފާޟިލާ އަތިއްޔާ ަޝކީލުެއވެ. ، ތަޖުރިބާކާރުންގެ ތެރެއިން

މޭކަރ ސްޕޭސްއަކީ ކޮބައި ކަާމއި ، މައުލޫމާތު ދެއްވި މުހިއްމު ބަިއތަކުގެ ތެޭރގައި ްސކޫލް ކުތުުބދާރުންގެ މުހިއްމުކަން
މަންހަޖު ތަންފީ ޒުކުރުމުގައި މޭކަރސްޕޭސް ބޭނުންކުރުން ައދި ނެޝަނަލް ފްރޭމް ވޯކްގަިއވާ ކޮމްޕިޓެންސީތައް  

 ބޭނުންކޮށްގެން ލައިބްރަރީ ހުނަރު ދަސްކުރުމާއި ބޭހޭގޮތުން ތަފާތު ބޭނުންތެރި މައުލުމާތުދެއްވިެއވެ. 
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 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލިޔުން 

އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މަހާސިން އަޙްމަދު ދީދީ ދެއްވި ޙާއްސަ  75ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް 
 މެސެޖް.

 
 އިލައިބްރަރީއަކީ ޢިލްމީގޮތުންނާއި ިއޖްތިމާޢީގޮތުން މީހުން ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ތަނެކެވެ. ރާއްޖޭގަ

ގައެވެ. "ދައުލަތުގެ ކުތުބުޚާނާ" ގެ ނަމުން "މަޖީދީ ކުތުބުޚާނާ"  1945ރަސްމީކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުތުބުޚާނާއެއް ހުޅުވުނީ 
މިއަދު "ޤައުމީ ކުތުބުޚާާނ" ގެ ނަމަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ ިމ ކުތުބުޚާނާއެވެ. އައްޝައިޚު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން އަދި ، ނަމުން

މިއަދަކީ މި ، އަންނަބީލް މުޙައްމަދު އަމީން އަކީ މިއަދުގެ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ އުފެއްދުމުގައާއި ހިންގެވުމުގެ މޭސްތިރިންނެވެ. އާދެ
އަހަރު ފުރޭ ދުވަހެވެ. މި އުފާވެރި ދުވަހު ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ހިންގުމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި  75ކުތުބުޚާނާއަށް 

ނޑު ހިތުގެ  މަސައްކަތްކުރައްވަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އަދި ތަފާތު ގޮތްގޮުތން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ
 އެންމެ ފުންމިނުން ަތހުނިޔާއާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

 

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފުވުމާ ގުޅިގެން ލައިބްރަރީތަކުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި 
ބަދަލުތަކެއްވަނީ އައިސްފައެވެ. ަޤއުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ތަޞައްވަރަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މައުލޫމާތު 

ނެަޝނަލް ކަލެކްޝަން ޑިޖިޓައިޒްކޮށް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ، ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އެގޮތުން
ކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިނަަމވެސް ލިބިފައިހުރި މަދު 

ޖާރނަލްސް  -ވަސީލަތްތައް ބޭނުންޮކށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.  އަދި އޮންލައިކޮށް ޯފރުކޮށްދެމުންދާ އީ
ޚާއްޞަ ، ފަދަ ތަކެތީގެ އިތުރުން އެހެނިެހްނ އިލެކްޓްރޮނިކް  ތަކެތި ހޯދުމުެގ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް

 އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ޯއޑިއޯ ފޮތް ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.   
 

މި ާދއިރާއަށް ލިބިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެކެވެ. ޤައުމީ ، ލައިބްރަރީ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުން މަދުކަމީ
ގެ هللا ކުތުބުޚާނާއިން ކޮންމެ އަހަރަކުެވސް ކުތުބުދާރުންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މާތް 

ކައިރި މުސްތަޤުބަލުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޢިލްމީ ، ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންަތކުން އަރައިގަނެ، ވާގިފުޅާއެކު
 އަދި ޢިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މުހިންމު މުއައްސަސާއަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.
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Free online e-resources available through our website: 

/resources-https://nlm.gov.mv/en/library/e 

 
LETS READ ASIA(AJOL) 

COVIBOOKS 

National Institute of Education, NIE 

OWL 

STORY ON-LINE 

FREE RESOURCES, KIDS 

Free online e-resources available through our website:  

 

/resources-https://nlm.gov.mv/en/library/e 

 
African Journals Online (AJOL)        Pensoft Publishers 

Bioline International                           Public Library of Science (PLOS) 

BioMed Central                                  Registry of Open Access Repositories (ROAR) 

China Open Access Journals              ScienceOpen          

Directory of Open Access Books       Ubiquity Press 

(DOAB)                                              PeerJ 

Directory of Open Access Journals    Pediatric Neurology Briefs (PNB) 

(DOAJ)                                               Nepal Journals Online (NepJOL) 

eLife Sciences                                    Hindawi Publishing 

F1000 Research 
 

 

FREE RESOURCES, ADULT 
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MyLOFT  in collaboration with the National Library of Maldives organized a webi-

nar on “It’s not what libraries hold but who libraries serve” for library leaders on 21 

October 2021.  

The objectives of this webinar were to find out if the institutions were applying best 

practice when acquiring library technology.  

Webinar-Myloft 
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Webinar-UNESCO 

 

On the occasion of Access to Information Day, UNESCO New Delhi Office in col-

laboration with the National Digital Library of India (#NDLI)  organised a regional 

online event on the theme of ‘Access to Information during the COVID Crisis’. The 

webinar was hosted with eminent speakers from Bhutan, India, Maldives and Sri 

Lanka. Mainly discuss the key challenges to information access and possible 

measures to address it, especially during a global health crisis. 

The objectives of this program were to endorse principles of the right to information 

in times of crisis and underline the role of multiple stakeholders to promote infor-

mation equity. 

From Maldives, the Director of the National Library Ms. Aminath Shiuna presented 

on the topic of “Access to Information During the COVID Crisis in Maldives Lead-

ing Libraries” 
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