

އޭގެ ފަހުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖުން ވެސް ވަނީ މި
ޒިންމާ އުފުއްލަވައިފައި



އެންމެ ދުވަސްވީ އަރުޝީފީ ތަކެތިކަމަށް ބެލެވެނީ  12ވަނަ





ދާޚިލިއްޔާއިން ލިޔުއްވަން ފެށްޓެވި އެކިއެކިކަންކަން ހިނގާއިން


 1945ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ކުތުބުޚާނާއިން އައީ ފޮތްތައް
 1952ގައި އުފެދުނު ދާރުލްއާސާރުގައި ވެސް ބައެއް ތަކެތި

 މި

އަރުޝީފުގެ ނަމުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި އަރުޝީފެއް



ޤައުމީ މަޖިލީހުން ވެސް މި މަސައްކަތް ކުރެއްވި


 1982ގައި އުފެދުނު ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ
ޤައުމީ މަރުކަޒަކީ އަރުޝީފުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އަރުޝީފީ
ތަކެތި ސައެންޓިފިކް ހަމަތަކުގެ މަތިން ރައްކާތެރިކުރެއްވުމުގެ
މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ކުރެވުނު މުއައްސަސާ

އެންމެހައި

ލިޔެކިޔުންތަކާއި،

ފޮޓޯތަކާއި،

-

ގޮތުން،

އެޑްވައިޒަރީ

ބޯޑެއް

އެކުލަވައިލައްވައިފައިވޭ
ހިމެނެނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ

އަރުޝީފުގެ

އަރުޝފުކުރަން ޖެހޭ ތަކެތި:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާއާއި،
ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް .އެ ލިޔުންތަކަކީ:

ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލިޔުންތައް

ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން،

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލިޔުންތައް

ޤައުމީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 22ވަނަ މާއްދާއާއި 23 ،ވަނަ މާއްދާ އަދި  24ވަނަ މާއްދާގައި

ހިންގުމުގެ ޒިންމ:

ކުރައްވައިފައިވޭ
 1979ގައި އުފެދުނު ދިވެހި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ

އުފެއްދެވުމުގެ

މައިގަނޑު

ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން އަރުޝީފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް މަޝްވަރާދިނުމުގެ

މަޤްޞަދަކީ

ވީޑިއޯތަކާއި ،ޗާޓުތަކާއި ފުރޭފުތައް ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި

 1968ގައި އުފެދުނު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮރމޭޝަން

އެޑްވައިޒަރ ބޯޑު:

ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަރާތްތައް

މުއައްސަސާ

ދައުލަތުގެ

މީހުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން

 ބޯޑުގައި

މަޤްޞަދު:

ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭ


މިއީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާކުރުމާއި ،ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ
ޝަޚްޞެއް

އަރުޝީފުކުރެވިފައިވޭ
-

ޤާނޫނު

ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ،ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ

އަރުޝީފުކުރަމުން


ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަރުޝީފަކީ،

ނަންބަރު

 2012ގައި އުފެއްދެވި މުއައްސަސާއެއް

ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި އަރުޝީފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ
 1942ވަނަ އަހަރުގެ  12ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ވުޒާރަތުއް

ޤައުމީ

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ފިޔަވައި އަރުޝީފުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ

 2011/16ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 19 ،ޖަނަވަރީ

ޤަރުނުގައި ލިޔެފައިވާ ލޯމާފާނު


ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލާއި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން

ޤައުމ އަރުޝފު އުފެދުން:

އަރުޝފުކުރުމުގެ ތރޚު:

މުވައްޒަފުންގެ ހައިސިއްޔަތު:

އަރުޝީފު

ހިންގަވައި

ބެލެހެއްޓެވުމުގެ

އަދާކުރައްވަނީ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޒިންމާ

 ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މައައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ
ކުންފުނިތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް
 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ

ޤައުމ އަރުޝފުގެ ލޯގޯ

ލިޔުންތައް

ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ މުއްދަތު:

އަމިއްލަ މސްމހުންގެ އަތުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުން:

 އެނޫން ގޮތަކަށް ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
މަތީގައި

ކަނޑަނާޅުއްވާހާހިނދަކު،



ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

މީސްމީހުންގެ

ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ( 25ފަންސަވީސް) އަހަރު ވަންދެން އެ
މުއައްސަސާއެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެ

ފޮތްތަކާއި ،ނޫސްތަކާއި މަޖައްލާތައް ނުވަތަ އޭގެ ނަކަލެއް

ދިވެހި

ދައުލަތުގެ

ރަސްމީ

ރިކޯޑުތަކާއި،

ލިޔެކިޔުންތަކާއި،
މަޢުލޫމާތު

ރައްކާތެރިކޮށް



އެފަދަ

ލިޔެކިޔުން

ޤައުމީ

އަރުޝީފާ

ޙަވާލުކުރައްވަން

މުއައްސަސާއެއް
އެހެން

މުއައްސަސާއެއްގައި

ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި
ސ.ޑ/.ޑ.ވ.ޑ/ޓޭޕު

އެ

ޤައުމީ އަރުޝީފުން ތިން ގޮތަކަށް މަޢުލޫމަތަށް އެދެވޭ:

މުއައްސަސާއެއްގެ

މައައްސަސާއަކަށް

ބަދަލުކުރުމަކާ

ހިމެނޭ

ޤައުމީ

ލިޔެކިޔުންތައް،

" ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރުމަށްފަހު އަރުޝީފަށް ހުށަހެޅުން
" ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރުމަށްފަހު މެއިލްކުރުން

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ބެލެހެއްޓޭނެ

އިންތިޒާމު

ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު
އަދި އެފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ،ނުވަތަ ރިކޯޑެއް ،ނުވަތަ
އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ،ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އަތުން ލިޔެފައިވ ދުވަސްވ ލިޔުންތައް

ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން

ޤައުމ އަރުޝފުން ޚިދުމަތް ލިބެން ހުންނނ:
ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު:

ޗޓު

ހެނދުނު  8:30އިން  13:30އަށް

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ :ޢާއިޝަތު ޒިދްނާ

ލިޔުމަކުން އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ އަރުޝީފަށް ފޮނުވަންވާނެ
info@archives.gov.mv

އެކި އެކި ކަންކަން ހިނގ ގޮތް

 ވެބްސައިޓުގައިވާ "ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރުމަށްފަހު

އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ

(+960) 3010930

ނޫސް މަޖައްލ

ޤައުމ އަރުޝފުން މަޢުލޫމތަށް އެދުން:

ނުލައި ،ދާއިމީގޮތުން ބަންދުކުރަންވާނީ ނުވަތަ އުވާލަންވާނީ އެ

މަތިން

ފަތްކޮޅު

އަތުން ލިޔެފައިވ ދުވަސްވ ފޮތް

ފޮޓޯތަކާއި،

މުއައްސަސއެއް ބަންދުކުރނަމަ އަމަލުކުރަންވ ގޮތް:

މަސްއޫލިއްޔަތު

ރިކޯޑުތަކާއި،

ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނުގައި ބާރުއަޅާފައިވޭ

މީހެއްގެ ވާޖިބެއް

ދައުލަތުގެ

ޗާޓުތަކާއި،

މަޢުލޫމާތާއި،

ޤައުމީ އަރުޝީފަށް ހޯދައި އެ ތަކެތި ޤައުމީ އަރުޝީފުގައި

ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުވެފައިވާ ކޮންމެ



އަތުގައި

ހުރި

ލިޔެކިޔުންތަކާއި،

ފޮޓޯތަކާއި،

ޗާޓުތަކާއީ،



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން
އަމިއްލަ

ދައުލަތުގެ ރަސްމ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:


ޤައުމ އަރުޝފުގައި ރައްކކުރެވިފައިވ ބައެއް ތަކެތި:

@nationalarchivesofmaldives
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