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ޚަބަރ (މީޑިއާ ރިލީޒް)

މިއަދަކީ ޤައމީ އަރޝީފ ޤާނޫނީ ގޮތން އފެދނތާ  7ވަނަ އަހަރީ ދވަސް
މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމީ އަރޝީފ ޤާނޫނީ ގޮތން އފެދނތާ  7ވަނަ އަހަރީ ދވަހެވެ .ޤާނޫނ
ނަންބަރ ( 16/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމީ އަރޝީފގެ ޤާނޫނ) ގެ ދަށން ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔާ ،ޤައމީ އަރޝީފ
އފެއްދެވީ  19ޖަނަވަރީ  2012ގައެވެ .ޤައމީ އަރޝީފގެ ޤާނޫނަކީ ،ރައްޔިތންގެ މަޖިލީހގެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ
މޙައްމަދ ޠާރިޤް ރައްޔިތންގެ މަޖިލީހަށް ހށަހަޅއްވާ އެމަޖިލީހން  21ޑިސެމްބަރ  2011ގައި ފާސްކރައްވައި31 ،
ޑިސެމްބަރ  2011ގައި ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔާ މޙައްމަދ ނަޝީދ ތަޞްދީޤް ކރެއްވި ޤާނޫނެކެވެ.
ޤައމީ އަރޝީފގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވން މިސަރކާރން ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މޙައްމަދ
ޞާލިޙް ހަވާލ ކރައްވާފައިވާ ވޒާރާއަކީ މިސަރކާރން އަލަށް އފެއްދެވި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ،ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ރގެ އިސްވެރިން ގެންދަވަނީ ޤާނޫނގައިވާ ގޮތގެމަތިން ޤައމީ
އެވެ .މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ޔމްނާ މައމޫން އާއި މިނިސްޓް ީ
އަރޝީފ ޤާއިމ ކރައްވައި ފރިހަމަ ކރެއްވމަށް ވަރަށް ބާރަށް މަސައްކަތްޕޅ ކރައްވަމންނެވެ .އަދި މީގެ ކރިން ޤައމީ
ވ އިސްކަމާއި ސަމާލކަން މިހާރގެ މިނިސްޓްރީން ދެއްވާކަމީ
ޓވި މިނިސްޓްރީތަކން ނދެއް ާ
އަރޝީފގެ ކަންކަން ބެލެހެއް ެ
އ
ގ ފރޭފތަކާއި ފަތްފށްތަކާ ި
ކއި ޒަމާންތަކަށް ދިވެހި ޤައމ ެ
ނނިވި ޖީލތަ ާ
ޤައމީ އަރޝީފގެ ކަންކަން ފރިހަމަކޮށް ،އަން ަ
ރެކޯޑްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކ ދެމެހެއްޓމގެ ޤައމީ މަސައްކަތްތަކަށް މިހާރ ލިބިފައިވާ އިތރ ކރިއެރމާއި ޔަގީން ކަމެކެވެ.
ޤައމީ އަރޝީފގެ ޤާނޫނގައި ވަނީ ދިވެހި ދައލަތގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ޗާޓތަކާއި،
ވ
ކތި ބެލެހެއްޓން ޙަވާލވެފައި ާ
ކތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓމަކީ އެ ތަ ެ
މތިން ރައް ާ
ޤނޫނގައިވާ ގޮތގެ ަ
ރެކޯޑތަކާއި ،މަޢލޫމާތ މި ާ
ތކާއި ،ރެކޯޑތަކާއި މަޢލޫމާތ
ކޮންމެ މީހެއްގެ ވާޖިބެކެވެ .އަދި ދިވެހި ދައލަތގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ޗާޓ ަ
ބަލަހައްޓަން ވާނީ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެ މަތިން ކަމަށާއި މި ޤާނޫނގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެ މަތިން މެނވީ ދިވެހި
ތލައިގެން ނވާނެ ކަމަށްވެސް
ދައލަތގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ޗާޓތަކާއި ،ރެކޯޑތަކާއި ،މަޢލޫމާތ ނައް ާ
މިޤާނޫނގައި ބަޔާންވެގެން ވެއެވެ.
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ގ ރަސްމީ
ފށް މިވީ  7އަހަރގެ ތެރޭގައި ،މަރކަޒީ ނިޒާމަކން ދައލަތ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމީ އަރޝީ ަ
އެންމެހައި ލިޔެކިޔންތަކާއި ރެކޯޑތައް ބަލަހައްޓައި ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތް ކރމަށް ކރެވެން ހރި ހރިހައި މަސައްކަތެއް ވަނީ
ކޮށްފައެވެ .މި ގޮތން ނޭޝަނަލް ކަލެކްޝަންސްއާއި ރިސާރޗް ސެންޓަރެއް ޤާއިމކރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ދިރާސާކރާ
ނނަށް ޚިދމަތްދަނީ ދެމންނެވެ.
ފަރާތްތަކަށާއި ޢާންމ ް
އ
ޤައމީ އަރޝީފން ހިންގަމންގެންދާ މަޝްރޫޢތަކާ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ތެރޭގައި ،ދައލަތގެ ލިޔެކިޔންތަ ް
ސމޭކ ކރމގެ މަޝްރޫޢ (ޕަބްލިކް ރެކޯޑްސް ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް) ،ފރޭފ މަޝްރޫޢ (ޕްރިޒަރވޭޝަން އެންޑް
ކޮންޒަރވޭޝަން ޕްރޮގްރާމް) ،ދައލަތގެ ލިޔެކިޔންތައް ހަރދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓމަށް ހޭލންތެރި ކރމގެ މަޝްރޫޢ (ޕަބްލިކް
ރެކޯޑްސް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް) ،ދިރާސާކޮށް އާންމ ކރމގެ މަޝްރޫޢ (ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް)
ހިމެނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަދީމީ ތާރީޚަށް ބަލާއިރ ،ރާއްޖޭގައި އަރޝީފ ކރމގެ މަސައްކަތް މީގެ  900އަހަރަށްވރެ
ނ ހރި
ތކަކީ މިކަމގެ ފެންނާ ް
ގ ލޯމާފާނ ަ
ށ ތާރީޚީ ގޮތން ސާބިތވެއެވެ .އެގޮތން ެ 1100
ކރިންވެސް ފެށިފައިވާ ވާކަމަ ް
ވ
ހެކިތަކެވެ .ރާއްޖޭގެ ފަހގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރ ސމއްވލްއަމީރ މޙައްމަދ އަމީނ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނ ދިވެހި ޤައމ ހިންގެ ި
ޔ ރައްކާތެރި ކރމގެ މަސައްކަތް  1942ގައި ފެށްޓެވމާއި،
ވހަށް ލި ެ
ކންކަން ދވަހން ދ ަ
ދވަސްވަރ ،ދިވެހި ޤައމގެ ަ
ވހި ޤައމގެ ތާރީޚާއި ތަރިކަ
 1946ގައި ކތބޚާނާ އަދި  1952ގައި ދާރލްއާސާރ ޤާއިމ ކރެއްވން ،މިކަންކަމަކީ ދި ެ
ހންމެ،
މނިކފާނ ކރެއްވި ޤައމީ ޚިދމަތްތަކެކެވެ .ހަމަ އެ ެ
ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓމާއި އަރޝީފ ކރމގެ ގޮތން އެ ަ
އ އަދަބާއި ތާރީޚާއި ސަޤާފަތ
ރައީސލްޖމހޫރިއްޔާ އަލްއސްތާޛ މައމޫން ޢަބްދލްޤައްޔޫމގެ ރިޔާސަތގައި ،ދިވެހި ބަހާ ި
ދިރވައި އާލާކޮށް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓމަށް ކރެއްވި ޤައމީ ގިނަގނަ މަސައްކަތްޕޅތަކގެ ތެރޭގައި އަރޝީފ ކރމގެ
ބށް ޚިދމަތް ކރާ މަޖިލީހެއް  29ޖަނަވަރީ  1979ގައި
މަސައްކަތްޕޅތައް ހިމެނެއެވެ .މިގޮތން ދިވެހި ބަހާއި އަދަ ަ
އފެއްދެވމާއި ،ދިވެހި ތާރީޚާއި ސަގާފަތައް ޚިދމަތްކރާ މަޖިލީހެއް  16ފެބރވަރީ  1979ގައި އފެއްދެވމާއި ،މިދެމަޖިލީހގެ
ވހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދމަތްކރާ ޤައމީ މަރކަޒގެ ނަމގައި
މަސައްކަތް އެއްކޮށްލައްވައި އިތރަށް ފރިހަމަ ކރެއްވމަށް ދި ެ
ޚާއްޞަ މަރކަޒެއް ޤާއިމ ކރެއްވައި އެމަރކަޒން ކރެއްވި އަރޝީފގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި ދައލަތގެ އެންމެހައި
ލިޔެކިޔންތައް ބަލަހައްޓައި ރައްކާތެރި ކރމަށް އިދާރީގޮތން ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތގައި ޤައމީ އަރޝީފގެ ނަމގައި 6
ނޮވެމްބަރ  1996ގައި ވަކި އިދާރާއެއް އފެއްދެވީވެސް ރައީސް މައމޫނެވެ.
-----------------------
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