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  2019ޖަނަވަރީ  19ޚ : ތާރީ                                                 

 ޚަބަރ  )މީޑިއާ ރިލީޒް(                                               
 

 
 

 ވަނަ އަހަރީ ދ ވަސް  7ޤާނޫނީ ގޮތ ން އ ފެދ ނ ތާ  މިއަދަކީ ޤައ މީ އަރ ޝީފ  
 

ޤާނޫނ   ވަނަ އަހަރީ ދ ވަހެވެ. 7ޤާނޫނީ ގޮތ ން އ ެފދ ނ ތާ  ޤައ މީ އަރ ޝީފ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަދަކީ 
ޤައ މީ އަރ ޝީފ   ،ގެ ދަށ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ( )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މީ އަރ ޝީފ ގެ ޤާނޫނ  2011/16ނަންބަރ  
 މެމްބަރ މަޖިލީހ ގެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތ ންގެ  އެވެ. ޤައ މީ އަރ ޝީފ ގެ ޤާނޫނަކީ،ގަ 2012ޖަނަވަރީ  19އ ފެއްދެވީ 

 31 ،ގައި ފާސްކ ރައްވައި 2011ޑިސެމްބަރ   21އެމަޖިލީހ ން  ގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވާމ ޙައްމަދ  ޠާރިޤް ރައްޔިތ ން
 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ތަޞްދީޤް ކ ރެއްވި ޤާނޫނެކެވެ. ގައި  2011ޑިސެމްބަރ  

 
ހީމް މ ޙައްމަދ  ޤައ މީ އަރ ޝީފ ގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވ ން މިސަރ ކާރ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާ

ޞާލިޙް ހަވާލ  ކ ރައްވާފައިވާ ވ ޒާރާއަކީ މިސަރ ކާރ ން އަލަށް އ ފެއްދެވި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 
އެވެ. މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ޔ މްނާ މައ މޫން އާއި މިނިސްޓްީރގެ އިސްވެރިން ގެންދަވަނީ ޤާޫނނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ޤައ މީ 

ޝީފ  ޤާއިމ  ކ ރައްވައި ފ ރިހަމަ ކ ރެއްވ މަށް ވަރަށް ބާރަށް މަސައްކަތްޕ ޅ  ކ ރައްވަމ ންނެވެ. އަދި މީގެ ކ ރިން ޤައ މީ އަރ 
އަރ ޝީފ ގެ ކަންކަން ބެލެހެއްެޓވި މިނިސްޓްރީތަކ ން ނ ދެއްާވ އިސްކަމާއި ސަމާލ ކަން މިހާރ ގެ މިނިސްޓްރީން ދެއްވާކަމީ  

ފ ރޭފ ތަކާއި ފަތްފ ށްތަކާިއ އަންަނނިވި ޖީލ ތަާކއި ޒަމާންތަކަށް ދިވެހި ޤައ މ ެގ  ކޮށް،ފ ރިހަމަން ކަންކަ ގެޤައ މީ އަރ ޝީފ 
   ޔަގީން ކަމެކެވެ.   އިތ ރ  ކ ރިއެރ މާއިރެކޯޑްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކ  ދެމެހެއްޓ މ ގެ ޤައ މީ މަސައްކަތްތަކަށް މިހާރ  ލިބިފައިވާ 

 
ނީ ދިވެހި ދައ ލަތ ގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔ ންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓ ތަކާއި، ޤައ މީ އަރ ޝީފ ގެ ޤާނޫނ ގައި ވަ

ރެކޯޑ ތަކާއި، މަޢ ލޫމާތ  މި ާޤނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެ ަމތިން ރައްާކތެރިކޮށް ބެލެހެްއޓ މަކީ އެ ތަެކތި ބެލެހެްއޓ ން ޙަވާލ ވެފައިާވ 
ޔ ންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓ ަތކާއި، ރެކޯޑ ތަކާއި މަޢ ލޫމާތ  ކޮންމެ މީހެއްގެ ވާޖިބެކެވެ. އަދި ދިވެހި ދައ ލަތ ގެ ރަސްމީ ލިޔެކި

ބަލަހައްޓަން ވާނީ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެ މަތިން ކަމަށާއި މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން މެނ ވީ ދިވެހި 
މަޢ ލޫމާތ  ނައްާތލައިގެން ނ ވާނެ ކަމަށްވެސް ދައ ލަތ ގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔ ންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓ ތަކާއި، ރެކޯޑ ތަކާއި، 

 ވެއެވެ.  ބަޔާންވެގެން މިޤާނޫނ ގައި
 
 
 
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މީ އަރ ޝީފ  
 މާލެ،             
 ދިވެހިރާއްޖެ.         
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އަހަރ ގެ ތެރޭގައި، މަރ ކަޒީ ނިޒާމަކ ން ދައ ލަތ ެގ ރަސްމީ  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މީ އަރ ޝީަފށް މިވީ 

ކ ރ މަށް ކ ރެވެން ހ ރި ހ ރިހައި މަސައްކަތެއް ވަނީ  އެންމެހައި ލިޔެކިޔ ންތަކާއި ރެކޯޑ ތައް ބަލަހައްޓައި ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތް 
ވެ. އަދި ދިރާސާކ ރާ ވެއެޝަނަލް ކަލެކްޝަންސްއާއި ރިސާރޗް ސެންޓަރެއް ޤާއިމ ކ ރެވިފައިކޮށްފައެވެ. މި ގޮތ ން ނޭ

  ފަރާތްތަކަށާއި ޢާންމ ްނނަށް ޚިދ މަތްދަނީ ދެމ ންނެވެ.
 

ޤައ މީ އަރ ޝީފ ން ހިންގަމ ންގެންދާ މަޝްރޫޢ ތަކާ ޕްރޮގްރާމްތަކ ގެ ތެރޭގައި، ދައ ލަތ ގެ ލިޔެކިޔ ންތަްއ 
ސ މޭކ  ކ ރ މ ގެ މަޝްރޫޢ  )ޕަބްލިކް ރެކޯޑްސް ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް(، ފ ރޭފ  މަޝްރޫޢ  )ޕްރިޒަރވޭޝަން އެންޑް 

ޔ ންތައް ހަރ ދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓ މަށް ހޭލ ންތެރި ކ ރ މ ގެ މަޝްރޫޢ  )ޕަބްލިކް ކޮންޒަރވޭޝަން ޕްރޮގްރާމް(، ދައ ލަތ ގެ ލިޔެކި
ރެކޯޑްސް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް(، ދިރާސާކޮށް އާންމ  ކ ރ މ ގެ މަޝްރޫޢ  )ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް( 

 ހިމެނެއެވެ. 
 
 

އަހަރަށްވ ރެ  900ގެ މަސައްކަތް މީގެ ރ ޝީފ  ކ ރ މ އަގަދީމީ ތާރީޚަށް ބަލާއިރ ، ރާއްޖޭގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ެގ ލޯމާފާނ ަތކަކީ މިކަމ ގެ ފެންނާްނ ހ ރި  1100ކ ރިންވެސް ފެށިފައިވާ ވާކަމަްށ ތާރީޚީ ގޮތ ން ސާިބތ ވެއެވެ. އެގޮތ ން 

ލެގެފާނ  ދިވެހި ޤައ މ  ހިންގެިވ ރާއްޖޭގެ ފަހ ގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރ  ސ މ އްވ ލްއަމީރ  މ ޙައްމަދ  އަމީނ  ދޮށިމޭނާ ކިހެކިތަކެވެ. 
ގައި ފެށްޓެވ މާިއ،  1942ގެ މަސައްކަތް ރައްކާތެރި ކ ރ މ  ދ ވަސްވަރ ، ދިވެހި ޤައ މ ގެ ަކންކަން ދ ވަހ ން ދ ަވހަށް ލިޔެ 

ކަ މިކަންކަމަކީ ދިެވހި ޤައ މ ގެ ތާރީޚާއި ތަރި ޤާއިމ  ކ ރެއްވ ން،ގައި ދާރ ލްއާސާރ   1952ގައި ކ ތ ބ ޚާނާ އަދި  1946
ހަމަ އެެހންމެ،  ކ ރެއްވި ޤައ މީ ޚިދ މަތްތަކެކެވެ. އެަމނިކ ފާނ  ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މާއި ައރ ޝީފ  ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން

ދިވެހި ބަހާިއ އަދަބާއި ތާރީޚާއި ސަޤާފަތ   ،ރިޔާސަތ ގައިރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާ އަލްއ ސްތާޛ  މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމ ގެ 
ގެ ތެރޭގައި އަރ ޝީފ  ކ ރ މ ގެ ތަކ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މަށް ކ ރެއްވި ޤައ މީ ގިނަގ ނަ މަސައްކަތްޕ ޅ ދިރ ވައި އާލާކޮށް 

ގައި  1979ޖަނަވަރީ  29މަސައްކަތްޕ ޅ ތައް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތ ން ދިވެހި ބަހާއި އަދަަބށް ޚިދ މަތް ކ ރާ މަޖިލީހެއް 
ގައި އ ފެއްދެވ މާއި، މިދެމަޖިލީހ ގެ  1979ފެބ ރ ވަރީ  16ޚިދ މަތްކ ރާ މަޖިލީހެއް އ ފެއްދެވ މާއި، ދިވެހި ތާރީޚާއި ސަގާފަތައް 

މަސައްކަތް އެއްކޮށްލައްވައި އިތ ރަށް ފ ރިހަމަ ކ ރެއްވ މަށް ދިެވހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދ މަތްކ ރާ ޤައ މީ މަރ ކަޒ ގެ ނަމ ގައި 
ދައ ލަތ ގެ އެންމެހައި  އަރ ޝީފ ގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެމަރ ކަޒ ން ކ ރެއްވި އި ޚާއްޞަ މަރ ކަޒެއް ޤާއިމ  ކ ރެއްވަ

 6 ޤައ މީ އަރ ޝީފ ގެ ނަމ ގައި ރައްކާތެރި ކ ރ މަށް އިދާރީގޮތ ން ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތ ގައި ބަލަހައްޓައި ލިޔެކިޔ ންތައް
   ގައި ވަކި އިދާރާއެއް އ ފެއްދެވީވެސް ރައީސް މައ މޫނެވެ.  1996ނޮވެމްބަރ  

----------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@archives.gov.mv


National Museum Building, 2nd Floor | Chaandhanee Magu, Male’, Republic of Maldives | ެޤައ މީ ދާރ ލްއާސާރ  ޢިމާރާތް، 2 ވަނަ  ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީމަގ   | މާލެ، ދިވެހިރާއްޖ 

 (+960) 3010930 ✉ info@archives.gov.mv, nationalarchivesofmaldives 

 

mailto:info@archives.gov.mv

