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ގެ                   2021“ ޖޫން-ޖެނުއަރީ”ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ   
އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުަހބާ                ، ނިއުސްލެޓަރ އަށް

ގެ ޖެނުއަރީ            2021ކިޔަމެވެ. މި ނިއުސްލެޓަރ ގައި ހިމެނޭނީ 
އިން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިަޔލަށް ހިންގުނު މުިހންމު             

ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ޤައުީމ ކުތުބުޚާނާއާއި ގުޅުންހުރި             
ލުއި މައުލޫމާތެވެ. އެހެންކަމުން މި މުއްދަތުތެރޭގައި                  
ހިންގިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަްފސީލް އަދި ހަރަކާތްތައް                
ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައް ހިމެނޭނެއެެވ. މިފަހަރުވެސް                    
ކިޔުންތެރިންނަށް ކިޔާލަން ފަސޭަހވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ލިޔުންތައް            

 ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

 ޤައުމީ ކުތުބުހާނާ 
 މިއުޒިއަމް ބިލްޑިންގ އޭ

 މެދުޒިޔާރަތް މަގު 
ދިވެހިރާއްޖެ، 20158، މާލެ  

3313712ފެކްސް: ، 3007200ފޯން:   
 www.nlm.gov.mvވެބްސައިޓް:  
 ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ 

މާފަންނު މަދަރުސާ ފުރަގަސް()  
،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު  

ދިވެހިރާއްޖެ، 20345، މާލެ  

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ 

 ނިއުސްލެޓަރ
2021ޖޫން -ޖެނުއަރީ                                                    1ނަންބަރު  -13އަދަދު   

http://www.nlm.gov.mv


ވީ އާީދއްތަ ދުވަހު ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާިއން ވަނީ މަގުމަތީ ފޮތްހަރު ތައާރަފްކޮށް ދެފޮތްހަރު  2021އޭޕްރީލް  25
ބެހެއްޓުމުގެ ރަސްމިްއޔާތު ބާްއވާފަެއވެ. މިގޮތުން ފޮތް ކިޔުަމށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން ކަޅުަވކަރު މިސްކިްތ 
ސަރަހައްދުަގއާއި ހިއްތަން މަިއޒާނުަގއި ވަނީ މަގުމަތީ ފޮތްހަރު ބަހައްޓާފައެވެ.މިފޮތްހަރު ިއފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ 

ޔުމްނާ މައުމޫން އާިއ މާލެސިޓީގެ މޭޔަރު ސިފާ މުހައްމަދުއެވެ. މިއީ ، އޮފް އާޓްސް ކަްލޗަރ އެްނޑް ހެރިޓޭޖް
މައިޒާންތަާކއި ޕާކުތަުކގެ ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މައިޒާންތަުކގައި ފޮތް ވިދާުޅެވލައްވަން ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް  

ވެގެންދާނެެއވެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ރަނަގޅުގޮުތގައި މި ޚިުދމަތް ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން ވަނީ 
 އެދިަވޑަިއގެންފަެއވެ.

 

 

 

 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުނުންގެ ދުވަސް 
ވީ ހޯމަ  2021މާރޗް  8ފާހަގަކުރެވުނީ 

ދުވަހުއެެވ. ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާިއން އަންހެނުންގެ 
ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުްނ އަންހެން 

ކަނބަލުންގެ ކާމިޔާާބއި ކުރިެއރުންބަލައިގަނެ 
ހަމަހަމަކަން ފާހަގަކޮށް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން 

ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިާއގައި ވީިޑއޯެއއް 
އަޕްލޯޑްކޮށްފަެއވެ. އަދި އަންެހނުންގެ މެދުގައި 
ހަމަހަމަ ވިސްނުމެއް ޤާއިމްކޮށް އަންހެނަކަށް 

ނުވަތަ ފިރިހެނަކަށް ވީތީ ކުިރމަތިވާ 
ފާޑުކިޔުންތަކާ ތަފާތުކުރުންތަަކށް 

 އަުޑއުފުލާފައިެވެއވެ.

 މަގުމަތީ ފޮތްހަރު 

 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
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 މުވައްޒަފުންގެ މާހެފުން 

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިގެ ުމވަްއޒަުފންގެ މެދުގައި ކޮންމެ އަހަރަުކވެސް ރަމަޟާން މަހަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަުކގެ 
ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ބާްއވާފަެއެވ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނައިގެ ގިނަ މުވަްއޒަފުން މި ހަރަކާތުގައި  2021ތެރޭގައި މާހެފުން 

 ބައިވެިރވިކަން އުފަލާއެކީ ފާހަަގކުރަމެވެ.

 އިންޑިޔާ ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީގެ އެކްސެސް ރާއްޖެއަށް ލިބުން 
މެއި ގައި ވަނީ ނޭޝަނަލް  06 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ޑިޖިޓަލައިްޒޮކށް ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން

ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ އޮފް އިްނޑިާއގެ ޚިދުމަތް ޤައުމީ ކުތުބުޚާނައިގެ ވެބަސްއިޓް މެުދވެރިކޮްށ ހިލޭ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ލިބޭ ގޮތް ހަދާފައެވެ. ެއގޮތުްނ ދަރިވަރުންނާއި ދިރާސާ ކުާރ ފަރާތްތަކަށް އަދި ފޮތް ކިޔުމަށް ޝައުގު ހުންނަ މީހުނަށް 

 ބޮޑެތި ފަސޭހަ ތަކެއް ލިބިގެްނދާނެކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ 
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ވާހަކަ އަިށއަކީ ަޤއުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ޔޫިޓއުބް ޗެނަލްަގއި ކުިރއަށް ގެންދެވޭ ވީިޑއޯ ވާހަކަ ސިލްސިލާއެެކވެ. ުކޑަކުދިންގެ  
މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީގެ ފަާރތުން ރާވާ އިންތިޒާމްކޮްށގެން ތަފާތު ބައިވެރިން ހުށަހަޅައިދޭ މިވާހަކަ ސިލްސިލާގެ 

ވަނަ ިސލްސިލާ ޖޫން މަހުގައި ވަނީ ުކރިއަށް ގެްނގޮސްފަެއވެ. ޔޫިޓުއބްގައި މިހާރު ވާހަކަ   11އަދި  8،9،10
ގެ ފުރަބަންދު މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ކުަޑކުިދންނަށް މުނިފޫހުފިލުވުމުގެ 19-ސިލްސިލާތައް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ޮކިވޑް 

 ރޮނގުން މިފަށައިގަނެވުނު ަމސައްކަތަށް އައު ނަމްބަރެއް ޮކންމެ މަހަކު އިތުރުވެގެންދާނެެއވެ.  

 ވާހަކަ އަށި 

-ކުޑަކުދިްނގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލަިއބްރަރީގައި ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ހިންގޭ ުކޑަކުދިންގެ ޮހނިހިރު ދުވަހުގެ ހަރަކާތް ކޮިވޑް 
އޭޕްރިލްަގއި ފެށިފައެވެ.  4ގެ ފުރަބަނދުގައި ވަނީ ުކޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީިޑއާ ލައިްބރަރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްަގއި  19

މެސެޖެއް ފޮނުވަިއގެން ކުރިްނ ނަން ނޯޓްކޮށްގެން ހަފްތާއެްއގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ މިހަރަކާތުގައި ވަރަށް ގިނަ ކުދިން 
ބައިވެިރވަމުން ދިޔަެއވެ. ހާްއސަ ދުވަސްތައް ފާހަަގކުރުމަށް އެ ދުވަހަކާ ގުޅޭ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން 

ކުދިންގެ ތަފާތު ހުނަރު ދައްކާލެވޭ ކަހަލަ ކުރެހުމުގެ އަދި ްކރާފްޓްގެ ހަރަކާތްތައް ފޭސްބުްކގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެެވ. މި 
ވަރަކަށް ދަރިވަރުން ބަިއވެރިިވއެެވ.  90-80ހަރަކާތްތަކުަގއި  ެއވްރެޖްކޮށް މަހަކު   
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ދުނިޔޭގެ ފޮތުގެ ދުވަަހކީ ފޮތްތަކުގެ އާދަޔާ ޙިލާފު ބާރަކާއި ައދި ފޮތްކިޔުމުން އެލިބޭ އުފާވެިރކަން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެެކވެ. 
އަދި ހާއްސަކޮށް ުކޑަކުދިންނަްށ ފޮތް ކިޔުމަށް ލޯބިޖެއްސުމާިއ އެކުދިންނަށް ފޮތްކިޔުމަށް ހިއްވަރުދިނުމުގެ ުދވަހެެކވެ. 
އެކަމަކު ފޮތުގެ ުދވަހަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެްއގެ މީހުންނަށްވެސް ފާހަގަކުރެވޭނެ ުދވަހެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ފޮތުގެ ދުވަަހކީ 

ސުކޫލުތަކާއި ވަރަށް ުގޅުން ޮއންނަ ދުވަހެކެވެ. އަދި ަބއިނަލްލަގުވާމީ ފެންވަުރގައި ުސކޫލްުކދިންނަށް އެކުއްޖަކަށް އެންމެ 
ގަާޔވާ ފޮތެއް އެްނގޭޖްކޮްށގެްނ ކިޔުމަތް ފުރުސަތު ދެވޭ ދުަވހެކެވެ. ޤައުމީ ކުތުބުޚާާނއިންެވސް ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފޮުތގެ 

ނުވަތަ ބަލިދެނެގަތުަމށް ވިންދުގެ މުހިއްމު ކަމާމެދު އިންކާރުކުރާނެޖާަގެއއްނެތެވެ. ، ދުވަސް ފާހަގަކުެރވިފަެއވެ."ބަިލބެލުމުގާ
އެނިގދަސްވެފަރިތަކުރެވިަފއިވާ މިްނަވރެއްގެ މަްއޗަެށވެ. ސައްަޙކޮށް ، ކަމުގެ ތަޖުރިބާާއއި، ނަމަވެސް އެކަން ހިމެނިފައިަވނީ

ވިންދުބެލުމަށްޓަކާ މިފަންނުން ތަޖުރިބާ ހާސިލްކޮށް ރަގަޅަށް ދަސްކުރުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންކަެމކެވެ." ިމއީ ދިވެހި  
 ބޭސްވެރިކަމަށް ހަދިޔާެއއް މި ފޮތުން ނަގާފައިވާ މައުލޫމާތުޮކޅެކެވެ.    

 

 

 

 ދުނިޔޭގެ ފޮތުގެ ދުވަސް 
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 : ހައު ޓު ކީޕް ސްޓޫޑަންޓްސް އެންގޭޖްޑ1ްވެބިނާރު 
ވަނަ އަހަރު ބޭްއވުނު ފުރަތަމަ ވެބިނަރ "ހައު ޓު ކީޕް ސްޫޓޑަންޓްސް އެްނގޭޖްޑް" ވަނީ  2021ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން 

ނޑު މަޤްސަދަކީ ަލއިބްރަރީ  18ފެބްރުއަރީ  ވަނަ ދުވަހު ޫޒމް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފަެއވެ. މި ވެބިނަރގެ މަިއގަ
ޕީރިއެްޑގައި ދަިރވަރުންގެ ެއިކ ކަހަލަ ހިޔާލުތަކާއި އަދި ހަަރކާތްތަކުަގއި ކުދިން ބަިއވެރިުކރެވި ކުދިން އެްނގޭޖްކުރުމެވެ. 
މި ވެބިނަރގައި ަމއުލޫމާތު ދެއްވާަފއިވަނީ މި ދާއިާރގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއްކަުމގަިއވާ މިސް އެމެންޑާ ގިންޓަރްޓެއވެ. 
ވެބިނަރ ހުށަހަޅައިދެްއވީ ޤަުއމީ ކުތުބުޚާނައިގެ ޑިެރކްޓަރ އާމިނަތު ޝިއުނާެއވެ. މި ވެިބނަރގައި ސަތޭކަ ަބިއވެރިން 

 ބައިވެިރވިެއވެ.

 

 

 

 ވެބިނާރ
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 ވެބިނާރ

 ވެބިނަރ 1: ލައިބްރަރީ ސާރވިސް ފޯރ ޗިލްރަން އެންޑް ޔަންގް އެޑަލްޓްސް 

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ދެވަނަ ވެބިނަރ " ލައިބްރަރީ ސާރވިސް ފޯރ ޗިލްރަން އެންޑް  0201ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ 
މެއި ވަނަ ދުވަހު ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް  11އިންސައިޓް ފުރޮމް ނޯވޭ އެންޑް ރަޝިއާ " ވަނީ  -ޔަންގް އެޑަލްޓްސް

ނޑު މަޤްސަދަކީ ނޯވޭއާއި ރަޝިއާގެ ލައިބްރަރީގައި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް  ގެންދެވިފައެވެ. މިވެބިނަރގެ މައިގަ
ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭގޮތް ކިޔައިދިނުމާއި  އަދި އެތަނުގެ ލައިބްރަރީގެ ހާލަތު ހިއްސާކުރުމެވެ. މި ވެބިނަރގައި 

މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ފޯޑް ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ ޑިރެކްޓަރ މިސް ޖޯރަން ސިސްޓަޑް އަދި  ހެޑް އޮފް 
މާރިއާ އެލެކްސީވްއެވެ. ވެބިނަރ ހުށަހަޅައިދެއްވީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިގެ  ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

 ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.   02ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު ޝިއުނާއެވެ. މި ވެބިނަރގައި 
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Makerspace program was launched at National Library on 14th January 2021. 

During this ceremony National Library signed an MOU with stemspace.net to 

conduct makerspace programs. 

 

A makerspace is a place that provides creative time and space for people of all 

ages to build prototypes, explore questions, fail and retry, bounce ideas off 

one another and build something together. Makerspace program enhances cre-

ativity, innovation, and different skills. 

Makerspace 
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