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 6ރައީސާގެ ނޯޓު 
 ވަނަ ޢަދަދަށް މަރުޙަބާ! 3ނިއުސްލެޓަރގެ މިއަހަރުގެ 

އަހަރަކީ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ވަނަ  6102
 ކުރެވުނު އަހަރެއް ކަމަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން.

ފަހުކޮޅު ހިންގުނު ތަމްރީނަީކ އެގޮތުން އަހަރުގެ 
ނޑުދަނ ޑިއެްއ ޙާޞިލުކުރެވުނު ވަރަށް މުހިއްމު ލަ

ކަމުގައި ދެކެން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިދާއިާރ 
ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަނެވި މިކަން 

މިނިސްޓަރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނު އެޑިޔުކޭޝަން 
ކަމީވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި މިދާއިރާގެ ކުރިމަގަށް 

 ފިޔަވަޅެއް. ނަމަވެސް މިދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްއެޅުނު 
ލައިބްރަރީ ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަްއ 
ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ހުރިކަމާއި، މިކަން 
ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އެކަށީގެންވާ 

 އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިގެންކަން ޔަޤީން!
 

ޑީސްޕޭސް ސޮފްޓްވެއާރ ރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީއެއްގައި 
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރަން މިވަނީ ފެށިފައި، 
އެހެންކަމުން މިއީ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ކަމުގައި ދެކެން އަިދ 
މިސޮފްޓްވެއާރއަކީ ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެިކ 
މުއައްސަސާތަކަށް މުހިއްމު ސޮފްޓްވެއާރ އެއްކަްނ 

 މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން.  
އޮޓޮމޭޝަން ސޮފްޓްވެއާރ ވެސް ކޯހާ ނުވަތަ ލައިބްރަރީ 

އިތުރު ލައިބްރަރީ ތަކެއްގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ 
މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރެވެމުން. އަދި ލައިބްރަރީތަްއ 
ތަރައްޤީކުރުމަށް ލައިބްރަރީ ކޮންސަލްޓަންސީގެ 
މަސައްކަތްވެސް މިދަނީ ކުރަމުން. އެހެންކަމުްނ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ވަނަ  6103އަޅުގަ
އިސްކަމެއްދޭީނ އެންމެ އަހަރުގައި ވެސް އެމްއެލްއޭ އިން 

 ކޯހާ ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. 
 

އެމްއެލްއޭ ޓީމަށް ވަރަށް އިޙުތިރާމާއެކު ޝުކުރު 
ދަންނަވަން. މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިާހ 

 ވަނަ އަހަރަށް މަރުޙަބާ އަދި ކާމިޔާބު  6103ފަރާތްތަކަށް 
 އަހަރަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ!

       
 ފާޠިމަތު ނަޝާޠު      

 ސާ ރައީ                       
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 އް ހިންގައިފިމްރީނެތައެމްއެލްއޭ އިން ލައިބްރަރީ ސައިންސްގެ 
އިންތިޒާމްކޮށްގެްނ އިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަނުން މޯލްޑިވްސް ލަ

ލައިބްރަރީ ދުވަހުގެ  ފަސްލައިބްރަރީ ތަކުގެ މުވައްޒަފުްނނަށް 
އޮކްޓޯބަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް،  ހުނަރުގެ އަސާސީސައިންސްގެ 

 އަށް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.  6102އިން ނޮވެްމބަރ 

 

ގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ މުަވއްޒަފުންނަީކ ލައިބްރަރީ ތަކު
މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ފުލްޓައިްމކޮށް  އަދިޝިފްޓް ޑިޔުޓީ ތަކުގައި 

ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވުުމެގ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމުން 
 އިން  1011ހެނދުނު މިތަމްރީން ހިންގުނީ ހޮނިހިރު ދުވަސް ތަކުގައި 

ޝަނަްލ ލައިބްރަރީގެ ޓްރެއިިނންގ އަށް ނެ 0011ދުރު މެން
 އިންސްޓިިޓއުޓް ގަެއވެ. 

 

މަޤްަޞދަކީ ބައެއް ލަިއބްރަރީ މައިަގނޑު މިތަމްރީން ހިންގުުމގެ 
ތަކުގައި މިދާއިރާއިން އެއްވެސް ތަމްރީެނއް ލިބިފަިއނެތް މުވައްޒަފުްނ 

ހިންގުމުގެ  ން އެފަާރތްތަކަށް ލައިބްރަރީތިބިކަން ފާހަގަކުރެވުމާއި ގުޅިގެ 
 ހުނަރުތައް ދަސްކޮށް ދިނުމެވެ. އަސާސީ 

 

މި ތަމްރީންގައި ބައިވެރިވެފައިަވނީ، ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި  00
އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީ، ިވލާ ކޮލެޖް ަލއިބްރަރީ، ހިރިޔާ 
ސްކޫލް ލައިބްރަރީ، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ، ދަރުމަވަންތަ 

ކޫލް ލައިބްރަރީ، ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ލައިބްރަރީ، އިސްކަންދަރު ސް 
ސްކޫލް ލައިބްރަރީ، ބިލަބޮންގ ހަިއ އިންޓަރނޭޝަަނލް ސްކޫލް 

 ޣާޒީ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ، ޖަާމލުއްދީން ސްކޫލް ލައިބްރަރީ،ލައިބްރަރީ، 
 ސީއެޗްއެސްސީ ލައިބްރަރީ އިންނެވެ. އަދި 

 

އެކުއިޒިޝަން، އެކްސެޝަން،  ތަމްރީންގައި ކިޔަވައިދެުވނީ
ގެ ތްތަކުފަދަ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަ ން، ކެޓެލޮގިންގ،ކްލެސިފިކޭޝަ

ަގއި ހުންނަންޖެހޭ ލީޑަރޝިޕް ލައިބްރަރީ މުަވއްޒަފެއްގެ ކިބައި އިތުރުން
 އާއި ރީޑިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ ކޮލިޓީސް، މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް

ގޮތެެވ. ކުރާނެ ގޮތާއި އަދި ލައިބްރަރީ މާކެޓް

 
 

 އެއްބަިއވެރިއަކު ފިޔަވައި ތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަމްރީންގައި ބައިވެިރވި ފަރާ
ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ތަމްރީން ފުިރހަމަކޮށް  ބައިވެރިންވެސްހުރިހާ 

ކައުންސިްލ އެމްއެލްއޭ ޙާސިލުކޮށްފައެވެ. ނިމުމުގެ ޙަފްލާގަިއ 
ބަިއވެރިްނނާއި ުމޚާތަބުކޮށް މެސެޖެއް ދެއްވިެއވެ. ޖުމްަލ  ،މެމްބަރުން

އްޗެތީގެ ބޭނުން ހިފުމަށާއި ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެއްވީ ދަސްވި އެ
މަސައްކަތް  ށްވުމައެމްއެލްޭއއާއި ގުޅިެގން ލައިބްރަރީތަްއ ކުރިއެރު

މަްނޓާއި މެނޭޖް ށްދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަދިމާވަ ކުރުމަށާއި އަދި 
   މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. މަޝްވަރާކޮށްގެން

ވަރަށް މުހިއްމު އަދި ޭބުނންތެރި ކަންތައް  ނުންމިތަމްރީ
ތަކެއް އެނގިގެންދިޔަ ކަމުގައި ަބއިވެރިންގެ ފަރާތުން 
ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި މިބާވަތުގެ އިތުރު ތަމްރީންތަކާއި 
ވަރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ކަމާއި އެގޮތުން 

ކަލް ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި ކެޓެލޮގިންގ ފަދަ ޓެކްނި
 ވެސްކަން ތައް އިތުރަށް އެނގެްނ ބޭނުންވާމަސައްކަތް

 ފާހަގަކުރިއެވެ. 
 

މި ތަމްރީންގައި ކިޔަވައިދެއްވީ އެމްެއލްއޭގެ ރައީާސ 
ގަިއ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީ، ފާޠިމަތު ނަޝާޠު

ކުރައްވާ ޢާއިޝަތު ޝަބާނާ، އަތިއްޔާ ޝަކީލު  މަސައްކަތް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ގެ އިތުރުން ފާޠިމަތު ނަޝްފާއަދި 

 އަދި އެމްއެލްޭއގެ އިވެްނޓް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ލައިބްރޭރިައން
ސާމިޔާ މުޙައްމަދު އެވެ. އެހެންކަމުްނ ވަރަށް އަވަދިނެިތ 

ދެްއވާ ސް އެްމއެލްއޭ އަށް އެއްބާރުުލން އުޅުއްވަުމންވެ
ފަރާތްތަކަށް އެށް ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތަ

ތަމްރީން ތަށް ޝުކުރުވެރި ވަމެވެ. އަދި މިނިހާޔަ
 ޖެކްޓަރެގ އެހީ ފޯރޮކޮށްދެއްވިޕްރޮ ،ތަާނއި ޓަކައިހިންގުމަށް

 ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީ އަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ހިންގުުމގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުެގ  ތައްތަމްރީންފަދަ މި
އަދި އެކަށީގެންވާ  ފުރިހަމަގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީ 

ތުމެވެ. ވަސީލަތް ނެ ޒަމާނީ ތަމްރީނެއް ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާ 
ުދމަކީ އެގޮތުން ތަމްރީން ިހންގުމަށް ކޮމްޕިޔުޓަރ ލެބެއް ހޯ

ތައް ކިޔަވައިދޭނެ ފަރާތް އެފަދައިންދަތިކަމެކެވެ. އަދި ހަމަ
 ހޯދުމުގައި ވެސް ވަނީ މިހާތަނަށް ދަިތތަކާކުރިމަތި ވެފައެވެ. 

ބައިވެރިްނ ހޯދުމުގަިއ  ހުޅުވައިލައިފުރުސަތު ތަމްރީނަކަށް 
 އް ކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސްތަކެސައްކަތްގިނަުގނަ މަ

މިންވަރަށް ބައިވެރިާވނެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުވަތަ ޓާގެޓްކުރާ 
ހެން މިކަން މި ފަރާތްތައް ގިނަފަހަރަށް އޮންނަނީ ުނލިބިަފއެވެ. 

ފާހަގަކުރެވުނީ މަސައްކަތްކުރާ  ސަަބބެއްކަމުގައި އެއް  ދިމާވާ
 ތަމްރީނުގައި ަބއިވެރިވުމަށް މަގުަފހިކޮށް ނުދެވުމެވެ. ތަނުން

 
އެހެންކަމުން ާޚއްޞަކޮށް ލައިބްަރރީ ތަކުގައި 
މަސައްކަތްކުރާ އައު މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ ތަމްރީން 

ޚިދުމަްތ ނުލިބި ލައިބްރަރީތައް އެކަށީގެންވާ ެފންވަރެއްަގއި 
ަބއިވެރިންގެ ފަރާތުްނ ދިނުމުގައި ދަތިތައް ދިާމވާކަންވެސް 

   ކުރިއެވެ.ފާހަގަ
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       Session on Professional Development 

By Ms. Miriam, a Creative Arts Practitioner, U.K. 

 

 

Maldives Library Association   meet.learn.acquire                Newsletter   Volume 11    Issue 30    December  6302  

 

 

A session for librarians was conducted on 19th November 2016 by MLA about 

creative expression and reflection, facilitated by a visiting guest, Ms.Miriam a 

creative arts practitioner from the U.K. who integrates reflective practice into 

her sessions. 

“Reflective practice can be a support for behavioural change, be it for 

professional or personal development, and is across many fields, including 

education. Creative expression (sound, movement, art or words) followed by 

reflection links emotion to thought, enabling action to be underpinned and 

strengthened by a deeper and fuller understanding of oneself and others used 

in a group format to address specific needs, it is especially effective” said Ms. 

Miriam. 

There was a supportive, inclusive and responsive attitude throughout, with 

some very positive conclusions reached by the group. Feedback expressed 

unanimous satisfaction with the session, and its “helpful” and “interesting 

approach”.  

Ms. Miriam expressed her feedback as: 

“It was surely worth taking a small portion of time away from a leisure break 

in your beautiful country to respond to this impromptu invitation, and to share 

some reflective tools with such dedicated and professional ladies. I was 

certainly impressed with each and everyone, from the youngest to the oldest, 

from those with long experience to those who are fairly new to the field. I had 

a delightful time with you all.  

Thank you!  

To each of you, keep going well!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                 

              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

Participants are library staff from  
Dharumavantha School,  
Hiriya School,  
Attorney General’s Office library, 
National Library  
and some members of  
MLA council. 

Dspace was installed in 
Research Library, Dhivehi 
Bahuge Academy by MLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSpace is the software of choice 

for academic, non-profit, and 

commercial organizations building 

open digital repositories.  It is free 

and easy to install "out of the box" 

and completely customizable to fit 

the needs of any organization. 

DSpace preserves and enables 

easy and open access to all types 

of digital content including text, 

images, moving images, mpegs 

and data sets.  And with an ever-

growing community of developers, 

committed  to continuously 

expanding and improving the 

software, each DSpace installation 

benefits from the next. 

Some of the top reasons to use 

Dspace: Largest community of 

users and developers worldwide; 

free open source software; 

completely customizable to fit your 

needs; used by educational, 

government, private and 

commercial institutions;  can be 

installed out of the box. 

http://www.dspace.org 

 
 

  

In September 2016, Dspace 

software was installed and 

training was given to library and 

IT staff, plus 50 records of 

Faiythoora collection were 

entered into the database by 

MLA. Research Library managed 

to enter more than 300 issues 

by December.  
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ެއއް ދުވަހުން ކުެރވޭ ކަމެއް މިހާރު ހަތް ދުަވހާިއ  މީގެ ކުރިން
ފާަހގަކުަރްއވާ ވެސް ވަނީ  ސާދަ ދުވަުހގެ މުްއދަތެއް ނަގާަކމަށް

ޮނވެލްޓީ އަކީ ޮކންމެ އަަހރަކު ައއު ފޮތްތަކަކާއެުކ  ފައެވެ.
ނަމަެވްސ ފޮތް ފާސްކުރުމަށް ނަާގ ކެވެ. ބާްއވާ ފަރާތެ ބުކްފެައރ

ހާ ފޮެތްއ ރިހު  އަށްުމގެ ަސަބބުން ބުކްެފައރމުްއދަތު ިދުގވު
   ަވނީ ފާހަގަކުަރއްވާަފެއވެ. ނުނެެރވި ފެައރ ނިިމގެންދާަކންެވސް

 
 

 ޮނވެލްޓީ އިން ިއސްަނންަގވަިއގެން ބާްއަވވާަހރަކު ކޮންމެ އަ
ެއްއ ހެޔޮ އަގުަގއި ގިނަ ފޮތްތަކެއް  މި ބުކްފެއަރގެ ަސބަުބން

ލަިއބްަރީރ ިކން ޚާްއޞަކޮށް ތަނަކުން ަގންނަން ލިުބާމއި ައދި ވަ
ްތ ތަކަށް ފޮތް ހޯުދމަށް ަމގުފަހި ވެެގންެދއެވެ. މީގެ އިުތރުން ފޮ

ކުދިންނަށް ބޭނުން ހިޭފ  ގަންނަ ޢުުމރު ފުރަިއގެ ކިޔުމަށް ފަށައި 
ވެސް ިލބުުމެގ  ގިަނ ާބވަތްތަެކއްެގ ފޮތްތައްއަދި ަފއިާދ ހުރި 

 ލިބިެގްނ ދެެއވެ. ފުރުސަތު މިެފއާރގެ ަސބަުބން 
    

ޗާޕްކޮށް މިާހރު ޗާޕް ހުްސވެަފއިވާ ބަެއއް ފޮތްަތއް  ކުރީަގއި
އަހަުރ  33މީގެ ވެސް ައންނަނީ ޗާޕް ކުރަްއަވމުންެނވެ. އެގޮުތން 

 3ކުރިން ޗާޕްކޮށްފައިވާ ުމަޙއްަމދު ޖަމީުލގެ ތަޢުލީމު ދިޔާނާގެ 
އިރު ާރއްޭޖެގ އެ މިީއ ލިުޔއްާވ ޗާޕްކުެރއްިވެއވެ.   ބައި އަލުން

ކިަޔވަިއދިނުމަށް ބޭުނންކުރި ފޮްތ ޢުލީމު ދީނީ ތަސްކޫލްތަކުަގއި 
އަދި މިހާުރެވސް ޢާއްމު ރައްޔިތުން ޭބނުންކުަރމުްނ ބައެެކވެ. 

ީމގެ ިއތުރުްނެވސް ގިަނގުނަ ޮފތްތަކެްއ  އަންނަ ފޮތްތަކެެކވެ.
 ވަނީ އަލުން ޗާޕްުކރަްއވާފަެއވެ.

 

އަންަޑރ ވޯޓަރ "ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރގައި 0541
 ފޮެތްއ ޗާޕްކުރެްއވިެއވެ. އެފޮތް ގެ ނަުމގައި  "މޯލްޑިްވސް

ިދވެހާރއްޭޖެގ ކުރިއަަރމުން އަންަނ  ަފއިަވނީުކރަްއވާއަމާޒު
ެގ  "ވޯޓަރ ަބހާާމސް އަންަޑރ"ޓޫރިޒަމަެށވެ. ޭއގެ ފަހުން 

މިފޮތްތަކުގެ ސްޓޮްކ  އްިވެއވެ.ފޮެތއް ނެރު  ވެސްނަމުަގއި 
 އި،އެެމރިކާއާ  ިސންގަޫޕުރގަެއވެ. ފޮްތ ވިއްެކވީ ބެހެއްެޓވީ

. މިފޮްތތައް ލިޔުނީ ބޮބް ފްރީލް އެަސރަަޙއްުދގެ ަޤއުމު ތަކަށެވެ
އެްސީބ ށް އައި ނަމަކަށް ކިޔާ އެމެރިކާ މީހެެކވެ. މިދެފޮތަ

އެެމރިކާއިްނނެވެ. އަދި މީގެ އިުތރުންެވްސ  ނަމްަބުރވެސް ޯހއްެދވީ
ވާަފއެވެ. ހާޑްަކަވރ މިާބވަުތގެ އެހެިނހެން ފޮތްަތއްެވސްަވނީ ނެރުއް 

 ކަަވުރގަިއވެ. އަދި ސޮފްޓް 
 

 ދަ މޯލްޑިވްސ6ް އެގޮތުން "
 ހޯމް އޮފް ދަ ޗިލްރަން އޮފް 
 ދަ ސީ" އަކީ ވެސް މުހިއްމު 

 މައުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނޭ ފޮތެކެވެ.
 

 މުްނ އްވަ ދިެވހި ފޮތާއި މަަޖއްލާ ޝާއިޢުޮކށް ޗާޕްކުރަ 
ިދވެހިާރއްޭޖގެ އެްނމެ ިގނަ ދުަވސްީވ ަމސައްކަތްެތިރ  ގެްނދަވާ

ނޮެވލްޓީ ޕްރެސްގެ ނަމުަގިއ  ވަނަ އަހަރ0526ުކުންފުޏަކީ 
އުފެިދގެން ައއި މިާހރުގެ ޮނވްލްީޓ ޕްރިންޓަރސް އެންްޑ 
ޕަބަލިޝަރސް ެއވެ. ދިވެިހާރއްޭޖގެ އެންމެ ގިނަ ުދވަްސީވ 

އަީރ ޖެނު 0ދުވަުހނޫސް "ަހވީރު" އެްނމެ ފުރަަތމަ ނުކުތީ 
ެއއިުރގެ ޮނވެލްޓީ ޕްެރްސ  ގައެވެ. ނޫްސ ޗާޕްކުެރއްވީ  0534

އަހަުރ  01ިއރު" ނަުމަގިއ މަަޖއްލާެއއް ތުރުން "ގަެއވެ. ީމގެ އި
އިން  0534އެޕްރީލް  4ެވެއވެ. ންދެން ެނުރއްވާަފއި ވަ  ދުަވސް

 ގެ ނިޔަލަށެވެ.   0556ޖޫން  0
 

ދިވެހިން ުއނެގީނ  ެތރޭަގއި  ގެހަކަށް އަަހރުފާއިތުވި ފަްނސާ
އައި ފޮތްތަކުްނނެވެ.  ާޝއިޢުކޮށް ޗާޕްކުަރުމންނޮވެލްޓީ އިން 

އެހެްނމެ ލަިއބްަރީރ ތަކުގެ ކަލެކްޝަން އަދި ހަމަ 
 މުްއސަނިދވެަފއި ވަނީ ވެސް މިފޮްތތަުކންނެވެ.  

 

ލިޔުންަތއް އެއްުކރަްއާވ ޝާއިޢުކުރުަމްށ  ތާރީޚީ
އިސްކަްނދެްއވާ ައދި މިގޮުތން "ުދށްތަނާއި ިއވުނު އަުޑެގ 

ފޮތެއް ލިޔުއްާވ  3ހަނދާންުހިރބައި" ގެ ަނުމގަިއ 
 ޗާޕްކުރެްއވިެއވެ. 
    
 
 
 
 
 

 
 

އްުސރެ ިދވެހި ަސރުކާރުްނ ގެންެދވީ ރާްއޭޖަގިއ ވަރަށް ކުރީ 
އެއް ލިޔުްއވަމުްނނެވެ.   ހިނގާ ކަންަތއްތަކުގެ ަޔއުިމއްޔާ 

ެއލިޔުންތައް ޯހއްަދވަިއެގްނ ޮނވެލްޓީ އިން ދުވަުހން ުދވަހަެށވެ. 
ވަީނ އަލުން ޓައިޕްކޮށް ފޮތްތަކެއްގެ ސިފަިއގައި ެގންދަ 

"ދިވެިހާރއްޭޖެގ އެއީ  ނެވެ.ވަމުން ކުރައް  ޝާއިޢުކޮށް ޗާޕް
 35ނެުރްއވާފަިއވާ އެކިއެކިކަންކަން ހިނގިގޮތް" މިަނމުަގއި 

 ގެ ފޮތްަބއެވެ. ދަދު ޢަ

 
 

މިހާރު ޗާޕްކުރައްވަމުން އަންނަ ދިވެހި ޑައިޖެސްޓަކީ ވެސް 
      ވަރަށް ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ މުހިއްމު މަޖައްލާއެކެވެ. 

  

ބަުރ ހޯދުމަްށ ކުރަްނެޖޭހ ފޮތް ފަސްކުުރމާއި ައއިެއސްބީ ނަމް 
ަވީނ  ކަމަށްދަތިަތއް ދިާމވަމުްނ އަންނަ ތުަގއިމަަސއްކަ

 ހަގަކުަރްއވާފަެއވެ.ފާ

 
 

 

 

 

ީދނީ ފޮތްތަްއެވސް  އަކީ ނޮވެލްޓީ
ުމސްިލމް ެއގޮތުން   ނެރުްއވާ ފަރާތެެކވެ.

ލާބައަާކިއ  އެްނމެ ޮބޑު މުޖުަތމަޢަކަށް
ާލމާ ިއްބނު ކުރާނީ އައްމަންފާެއއް 

އަންބިޔާ ަގއިވާ ވާަހކަ ކަޘީރުގެ ޤަޞަޞުލް 
ިގނަ ކަމަށް ދީނީ ވަރަށް  ތަކުން

ޭއެގ ޢިލްމުެވރިން ލަފާެދއްުވމާ ުގިޅގެން 
ކުރެްއޭވވަުރެގ  ހޯްއެދވިެއވެ. ައދި ފޮތެއް 

ބޭފުޅަކު ެމުދވެރިކޮށް ަތރުަޖމާޮކށް، 
  ެއވެ.އެކުަލވާލެްއވިޞަފުޙާގެ ފޮތެއް 311

ްށގެން ލިުބނު ކޮނަމަެވސް އެފޮތް ފާސް
ީތވެ، ވާ ަބއި އުނިކޮށްަފއިއިރު ަވރަށް ބޮޑު 

. ޗާޕްނުކޮށް ބޭްއވީ ފާހަގަކޮށްަފއި ވެެއވެ
   ވަނަ އަހަުރއެވެ. 0552އެއީ 

 

މަލިންގޭ ުޙސަިއންީދީދ ން މީގެ އިުތރު
ުޤރުާއނުގެ ތަުރޖަމާ އާިއ ކީރިތި ލިޔުއްވި 

އަދި ސީީޑވެސް ވަީނ  ފޮތްަބއިތަފްސީުރގެ 
   ަފއެވެ.ނެރުްއވާ

 

   
 

 
 

ދިވެހި ައދީުބންގެ ުދަވސްީވ "ހަމައެަފދަިއން 
ެވސް  ފޮތް ަތއް" މިނަުމަގއިލިޔުއްވުން

 ވަނީ ޗާޕްުކރަްއވާފަެއވެ.  ބަެއއް
 

މި  ުކރަްއވަުމން ގެްނަދވާ  ވެލްޓީ އިންނޮ
މުހިންމު އަުގހުރި ަމސައްކަަތށް އެްމއެްލއޭެގ 

 ނަމުަގއި ނިހާޔަތަށް ޝުުކުރވެިރވަެމވެ. 
 

ިއެޖސްޓް މަޢުލޫމާތު ެނގ6ީ ިދވެހި ޑަ
 މަަޖއްލާގެ ޢަަދދު ތަކުން 

ޤަުއމީ ކުތުުބޚާާނެގ  ތަސްީވރުަތއް ނެގ6ީ
ތަކުން އަދި އިންޓަރނެޓުން ފޮތް  

 

 
 

 ގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ފޮތް އަދި މަޖައްލާ ޝާއިޢުކޮށް ޗާޕްކުރުމު
ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް  –ފަރާތެއް  ގެންދަވާ   

 

  



 

1. Did you always aspire to be a 

librarian? 

I have always pursued to become a 

librarian. Since library is one of the 

most important sources of 

information in the education system, 

the librarian plays a key role in this 

learning environment.  

 

2. What is the defining moment that 

made you decide on the library 

career? 

I have chosen this career in owe to 

the love I have for books and the 

keen in serving for young children. 

 

3. What is your long term goal for 

your professional life? 

My most significant goal is to move 

on further with this career by 

achieving a degree in this field. 

 

4. What is your biggest achievement 

to date? 

My biggest achievement, so far, I 

believe that is working and serving 

as a school librarian for 11 years. 

 

5. What is your greatest struggle 

professionally? 

One of my greatest struggles I’ve 

always gone through is serving as a 

Librarian with limited amount of 

resources.  

 

6. Next biggest challenge? 

My biggest challenge would be to 

upgrade our library with the 

advanced technology. 
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7. Regrets? 

Lack of online-learning opportunities 

in Library and Information Science 

field. 

 

8. My Vision for the library and 

information sector of the Maldives. 

My vision is to create a well-

maintained culture of reading 

especially for adolescents and 

youngsters, by converting libraries 

into an e-learning center. 

 

9. What would you say to want to be 

librarians? 

Serving as a Librarian is undoubtedly 

a very good career, especially in the 

technological world. If you have either 

teaching or IT backgrounds why not 

become librarians. Cause the 

computer and the internet as well 

teaching skills are an essential part of 

school library life. 

 

10. Anything else to add? 

Reading books immensely gains 

countless benefits, hence, we 

Librarians should read and read as to 

develop our knowledge because we 

are the information professionals. 

Thank you, Maldives Library 

Association. 

Librarian Profile:  

Shamoona Mohamed 

Assistant Librarian  

Majeedhiyya School 

 

 

 
 

Founder of a Public Library 

Received a National Award 
 

In August, 2016 MLA 

recognized and proposed 

valuable work of Mr.Mohamed 

Nizar Ibrahim, the founder of 

“Naifaru Public Library”, 

Lh.Naifaru, to “Maldives 

National Award 6302” who is 

providing continuous library 

service to the public for the 

past 36 years. As a result of 

this attempt, Mr.Nizar received 

the award for Special 

Achievement in serving the 

community, by H.E. President 

Yameen Abdul Qayoom at the 

Republic Day function held for 

National Award 2016. 

  

MLA team met Minister of 

Education, 

Dr. Aishath Shiham  

 

Current Librarian posts, salary 

scales and status of school 

libraries plus challenges in LIS 

field were addressed. 

 

1. Lack of relevant reading 

materials in libraries, 

especially for leisure reading. 

Due to budget constraints 

some libraries did not purchase 

fiction books for 5 to 10 years. 

2. Library staff who achieved 

Advanced Certificate and 

Diploma Certificate in Library 

Science did not get any salary 

increment. 

3. Inadequate number of 

library staff in libraries which 

creates a barrier to provide a 

quality service.  

4. Challenges facing in 

carrying out “Library 

Automation and Digitization 

Project” which was a 

collaborative work initiated by 

MLA in 2010 & 2011.   
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ރައްކާކުެރވިަފއި   ރެކޯޑްަތއް ފަހަށް  މުހިންމު 
ހުރުެމވެ. މިާސލަކަށް އަރުޝީެފއްަގިއ  )ޕްރިޒާރވްކުެރވިފައި(

ރައްކާކުެރވިަފއިވާ ލިޔުެމއް ބަލާލުމަށްަޓކައި އެާއއި ހިާސބަްށ 
ވާސިްލވުމަކީ ިގނަފަރާތްތަކަށް ަވރަށް ދަތި އުނަދގޫ 

ކޮށްަފއި، ރުރުފަތުކަމަށްވާެނެއވެ. ރާްއޭޖގައިަނމަ، ަކނުޑ  ދަތު
ކަންފަށައި އެލިުޔން ހޯދުމަށް ާމލެ އައިސް، ރަްސމީ ކަމާ

ހުއްަދއަްށއެިދ، އެލިޔުން ލިބުމުގެ އިންތިާޒރުަގއި ތިުބމަކީ 
ށް ާވނެެއވެ. ނަަމެވސް އެލިޔުން )ފުރިހަަމ ކަވަރަށް ަދތިކަމަ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެީހގަިއ ، މިންަގނެޑްއގައި( ިޑޖިޓައިޒް ުކެރވި
ވާނަަމ، ުދނިޔޭެގ ކޮންމެ ތަެނއްަގިއ  ވިަފއިއާންމުުކރެ

ހުރެެގންެވސް އެލިޔުން ބަލާލުމަކީ ނުަވތަ އެފަރާތަކަށް ލިޔުުމެގ 
 ެއހާ އުދަނގޫ ކަމަކަށް ޑިޖިޓަލް ކޮޕީއެއް ފޮނުވާލުމަކީ

ހަމަ އެހެްނމެ، އެލިޔުން ޑިޖިޓައިޒްުކރުުމން ޭއެގ  ނުވާެނއެވެ.
ކަާމއިއެުކ އަސްލަށް ލިޭބެގއްލުން ކުަޑވެ، ރައްކާެތރި

އަރުޝީފުކޮށްަފިއވާ ބެެހއްޓިާދނެެއވެ. އަދި ލިޔުެމްއގެ ައސްލު 
 ނެތިދިޔަަޔސް، ޑިޖިޓަލް ކޮޕީ ބޭނުންުކަރމުން ގެްނެދވޭނެެއވެ. 

 

ަޖޒީރާ ޤަުއމެްއގައި ުމހިންުމ  ފަދަ ާރއްޖެދިވެހި 
ލިޔެކިއުންތައް ިޑޖިޓަިއޒްކޮށް އިންަޓރެނޓް މެދުެވރިކޮށް ާއންުމ 

މު ކަމެެކވެ. ނަަމެވސް މިކަން ކުަރންާދ ކުރުމަކީ މުިހން
ޚަަރދާިއ، ގަންަނން ޖެހޭ މެިޝނަރީާއއި، ކުރަްނޖެޭހ 
ބުަރމަަސއްކަތަށްބަާލއިރު މިއީ ިމހާުރ މިަވޤުތަށް ިމޤަުއމަްށ 
އެހާ މުހިްނމު ކަެމއްތޯ ިވސްނާލަްނެޖހެއެވެ. އެތައް ަލއްކަ 

ްނ ރުފިޔާެއއް ޚަަރދުކޮށްަފއި ރޮބޮޓިްކ ސްކޭނަރެއް ގަެނގެ
ޑިޖިޓައިޒް ުކާރވަރަށް ފޮތް ރާްއޖޭަގިއ އެބަުހރިތޯެއވެ. ިމހާުރ 
ކުތުބުޚާާނތަކުަގއިވާ ރާްއޖެިއން ބޭުރގެ ޗާޕުތަށް ޑިޖިޓަިއޒްކުރަްނ 
ބޭނުްނވާ ހުއްަދތައް ހޯުދމަށް ޚަަރދުކުާރވަރަށް ަބޖެޓުަގިއ 
ފައިސާ އެަބހުރިޯތއެވެ. މެިޝންަތއް އޮްޕރޭޓްކުުރމާއި، 

އި ައދި ކޮލިޓީކޮށް ޑިޖިޓައިޒްުކރުުމެގ މެއިންެޓއިންކުުރމާ
މަަސއްކަތްކުެރވޭ ފެްނވަުރގެ ޓެްކނީޝަނުންާނއި ފަންީނ 
މާހިރުން ިމާރއްޭޖގައި ެއބަިތބިތޯެއެވ. ނެތްނަމަ މިފަަދ 
ފަރާތްތައް ތަްމރީނުުކރެޭވނޭ ގޮތެއް ާރއްޭޖގައި ެއަބއޮތްތޯެއވެ. 

ން ޭބރަްށ ނުވަތަ މިަފދަ ފަާރތްތައް ަތމްީރނުކުުރމަށް ާރއްެޖއި
ފޮނުވާނޭ ފަިއސާ ދައުލަުތގެ ަބެޖޓުގަިއވޭތޯެއވެ. ނުވަަތ 
މިަމސައްކަތް ކުރުމަށް ބޮުޑައގުދީަފިއ ރާއްޖެިއން ބޭރުްނ 
ކޮންސަލްޓެންޓުންނާއި ޓެކްނީަޝނުން ގެންނާީނތޯެއވެ. މިފަަދ 
މަަސއްކަތެއްުކރުމަށް އެންމެ އެކަީށގެްނވާ ލެބްަތއް ާރއްޭޖގަިއ 

 އެވެ. ޤާިއމްކުެރވިފަިއވޭތޯ 
 

މިފަދަ ަބެއއް ކަންކަމާިއެމދު ވިްސނާ ފިކުރުކޮށްލުމުްނ 
މިިދވެހިާރްއޖެ އަދި ޑިޖިޓަިއޒޭޝަްނއަްށ ތައްޔާރެއް ނުެވޭއވެްސ 
ބުނެިވދާެނެއވެ. ައވަސް އަުރވާލާަފއި ޑިޖިަޓއިޒޭަޝންެގ 
މަަސއްކަތް ަޤއުމީ ެފންަވރެްއަގިއ ފަށައިގަުތުމގެ ކުރިްނ 

ކޮށް ިވސްނާ ފިކުރުކޮށް ައދި މިަމސައްކަާތއި ދޭތެރޭ ފުން
ކުރިއަށް ޕްލޭންުކރުމަކީ ުމހިންމު ކަމެކެވެ. ިމމަަސއްކަްތ 
ކުރުމަށް ކުިރއާލާ ވާންެޖހޭ ތައްޔާރީަތްއނުވެ ޑިޖިަޓއިޒޭޝަްނެގ 

 މަަސއްކަތް ފެށުމަކީ ައދިއެހާ ބުްއިދވެިރކަމެއް ނޫެނވެ. 
 

 -ޢާއިޝަތު ޝަާބނާ -

 ؟އެވެ ވަބާ ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް  ޑިޖިޓައިޒް 
 

މިހާރު ަވރަށް ގިނަ ުމައްއސަސާތަެކއްެގ 
ުހިރ  ޝަުއޤުެވރިކަން ުހއްޓިފަިއވަނީ ެއތަންތަނުަގއި

ވެ. ދުނިޔޭގެ ިގަނ ޔެކިއުންތައް ޑިޖިަޓއިޒްކުުރަމށެކަރުާދސް ލި
ިއާވ އެތަންތަުނެގ ފޮތްކޮށާރުތަކުގަ  ކުތުބުޚާާނތަްއވެސް ދަނީ

. ދިވެިހރާްއޖޭަގިއ ކުރަމުްނެނވެ ފޮތްފަދަ ތަކެތި ޑިޖިޓައިޒް
ގޮތުްނ  މިކަން ކުރަން މިުއޅެނީ ފަހަރުަގިއ ޤާނޫނީ

ވެެގން ކަމަކަށްވެސް ެވދާެނއެެވ. ލާޒިމުވާތީ ކުަރން މަޖުޫބރު 
ންަތއް ަތރުތީުބކޮށް ބަލަހައްާޓޭނ ނުވަތަ މިލިޔެކިއު

 ޖާގަެނތުމުން ކަމަްށެވސް ެވދާނެެއވެ. 
 

ބަޔަކު  ކޮންމެއަަކސް ިޑޖިޓައިޒް ުކރުމަކީ ވަަރްށގިނަ
ވާހަކައެކެވެ. ިމީއ  ޝަުއޤުެވރިެވގެން ަދއްކަުމން އަންނަ 

އެއްކޮްށ، ދެެމހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގިއ  ލޫމާތުޢުޚާްއސަކޮށް މަ
ފަހުގެ ޖީލުތަކަށްޓަކައި ރައްކާެތިރކޮށް ބެލެހެއްޓުުމެގ 

ކަުމގަިއާވ  މަްސއޫލިއްޔަާތއި ހަވާުލވެަފއިވާ މުައްއސަސާަތއް
ތަުކން ާޚްއސަ އިސްަކމެްއީދގެްނ ކުތުބުޚާާނތަކާއި ައރުޝީފު

ެވްސ  ފަށާފަިއވާ މަަސއްކަތެކެވެ. މިހާުރ ދިވެިހާރއްޖެ ކުރަން
ވެ. ިމާހ ތާއި ިދމާލަށް މިސްާރބު ޖަހާފައެ މިވަނީ ިމމަަސއްކަ

ވަތަ "ޑިޖިޓައިޒް" ކުުރމަީކ ހިސާުބން "ޑިޖިޓައިޭޒޝަން" ނު
 ތޯ ބަލާލަްނޖެެހއެވެ.އިކޮބަ

 

 ޓައިޒްކުރުން ޑިޖިޓައިޒޭޝަން ނުވަތަ ޑިޖި 
އާންުމގޮެތއްަގއި ޑިޖިަޓއިޒޭޝަްނ ނުވަަތ 
ޑިޖިޓައިޒްުކރުމޭ މިކިޔަނީ އެނަޮލގް ފޯެމޓްގައި ހުްނނަ ތަކެތ 
)މިސާލަކަށް ފޮތް، ފޮޓޯ، އޯިޑއޯ، ވީޑިޯއ، ކުރެހުްނ، 
ސްލައިްޑސެޓް ފަދަ ތަކެތި( ޑިޖިޓަލް ފޯމެޓަްށ 

ތަުކަގިއ  ބަދަލުކުުރމަެށވެ. މިހާަތނަށް ދުނިޭޔގެ އެކިކަންކޮޅު
ތަކުްނ  ކުރިއަށް ެގންޮގސްފަިއވާ ޑިޖިަޓއިޒޭަޝން ޕްރޮޖެކްޓް

ފަާރތްތަކަކުްނ ޑިޖިޓައިޒްުކރުްނ  ހާމަކޮށްެދނީ ގިނަ
މާނަކޮށްފަިއވަނީ ޑިޖިޓަލް ިއމޭިޖންގެ ގޮތުަގއިކަެމވެ. ެއީއ 

ތަކެތީގެ ޑިޖިޓަލް ފޮޓޯއެއް ނެގުަމށްފަހު އެތަކެިތ  ފޮތްފަދަ
އް މެުދެވިރކޮށް ބެލޭނޭގޮތަކަްށ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެ 

ބެހެއްުޓމެވެ. ނަަމެވސް މިއީ ހަަމއެަކނި ޑިޖިޓައިޭޒޝަްނ 
މަަސއްކަތުގެ ތިްނބައިކޮށްފަ ެއއްަބއެވެ. އިތުރަށް ކުރަންެޖޭހ 

 ރާނީ ކޮން ބަެއއް މަަސއްކަތްތަކުގެ ތެޭރަގއި ޑިޖިޓައިޒްކު 
ުތމާއި، ކޮމިޓީއަުކްނ ތަކެްއޗެއްކަން ދެެނގަބާވަެތްއގެ 

ކެތި ފާސްކޮށް އެޕްޫރވަލް ޯހދުާމއި، ކޮޕީރައިޓް ކްލިައރ މިތަ
ކުރުާމއި، ސްކޭިނން އަދި ކޮްނާވރޝަން މެޝިންަތްއ 
ރަނަގޅަށް ސެޓަޕްކޮށް ެއތަކެތި ފުރިހަަމައްށ 

ރެވިަފއިވާ ތަކެީތެގ މަަސއްކަތްކުރޭތޯ ބެލުާމއި، ސްޭކންކު
 ކުރުާމއި، ކުރުމާއި، އެޑިޓް ކުުރމާިއ، ކެޓަލޮގްކޮލިޓީ ޗެކު

 އޮންލަިއންކޮށް މިތަކެތީގެ ަމއުލޫމާތު މާރކެޓްކޮށް އާްނމު 
 ފޯރުކޮްށދިނުން ިހމެނެެއެވ.  ރައްޔިތުްނނަށް

 

 ޑިޖިޓައިޒް ކުރުމުގެ ފައިދާ 
ދެކެީނ  ކަުމަގއި ިގނަބަޔަކު ުކރުުމގެ ަފއިދާތަެކއް ޑިޖިޓައިޒް

ހުރުާމިއ  ޑިޖިޓައިޒްކޮށްަފިއވާ ތަކެތި ފަސޭަހިއން ލިބެން
 ިމނޫްނވެސް  ކިުއންތަކާއި ފަތްފުށްތަާކއި އަދިލިޔެ މުމުހިން

 

ލިޔުންތެރިއެއ6ްއަގުހުރި ފާހަގަކޮށްލެވޭ   

 ނަވާގަން ހ.، މޫސާ ދީދީ ޢަލީ އަލްފާޟިލް 
 

 

ލީ މޫސާ ދީީދ އަކީ އަލްފާޟިލް ޢަ 
ލިޔުންތެރިެއްއގެ އިތުރުން ެޅންެވރިެއއްެވްސ 
މެެއވެ. ނޫސްތަާކއި މަަޖއްލާ ތަކަށް 
 ލިޔުއްުވމުގެ ިއތުރުން ަބެއއް ފޮތްތައްެވސް 

. އޭެގ ަފއެވެާޝއިޢު ކުރަްއވާ ވަނީ ލިޔުްއވާ
ނޑު ފަުޅގެ ޯރދި"، "ދިވެިހ  ތެރޭަގއި "ކަ

ދިވެިހ ލަކުޑި"، "ޤާނޫނު އެނގުން"، "
ހިޔާވަހި" ަފދަ ފޮތްތަުކގެ ިއތުރުްނ 
ޅެންފޮތްަތއް ެވސް ހިެމނެެއވެ.  ހަމަ 

ލަިއބްަރީރ ތަކަށް ޔަޤީނުްނވެސް މިފޮތްތަކަކީ 
 ނެސްދޭ ދިަކމެއް ގެ އިތުރު ުމްއސަނ

  ފޮތްތަކެއްކަން ކަށަަވރެވެ.

 
ޢަލީ މޫސާ ދީދީ ޫނސް ަމޖައްާލ ތަކަށް  

ވަނަ  0513ލިޔުއްވަން ަފއްޓަވާަފއިވަނީ 
އަހަުރެއވެ. ދުަވހުނޫސް އާފަތިްސ، މިައދު 
ނޫސް ައދި ހަީވރު ނޫުހގެ އިތުުރން ޖަާމޢަތުެގ 
ޚަަބރާއި ފަތްޫތރަ ަމަޖއްލާ އަށް ވެްސ އޭާނ 

މިަމަސއްކަތުެގ ވެ.  ވަނީ ލިޔުްއވާަފއެ
އިތުރުން ާތރީޚު ިދރާސާ ކުަރއްވާ ތާރީްޚ 

 ލިޔުއްަވމުން ެގންެދވި ބޭުފޅެކެވެ. 
 ައދުނަމަެވސް މިައގުުހރި ޝަޚުިސއްޔަތު މި

ނޑު  04ވެ. މެްނނާއި ވަނީ ވަިކވެފައަުޅގަ
ދުނިެޔ މި ގައި ވަނީ  6102ޑިސެްމބަރު 

މިއީ ހަމަ ޔަޤީުނންވެްސ ދޫކުަރއްވާަފެއވެ. 
ބޮޑު  ލިބުނު ަވރަށް  ފޮތްތެރިކަމަށް

ރީ އުނިކަމެެކވެ. ހަަމއެހެްނމެ ލަިއބްރަ 
  ަކމެކެެވ. ތަކަށްވެސް ލިިބގެްނދިޔަ ނިކަމެތި

ސުަވރުޭގެގ هللا މާތްމަރުޙޫްމގެ ފުރާނަުފޅަށް   
މަތިެވރި ނިުޢމަތް މިްނަވރު ކުަރއްވާށި. 

 އާމީން!
 

 މަޢުލޫމާތު ނެގ6ީ 
http://liyuntherin.org 
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Update on MLA activities 2016 

 Koha Integrated Library System  

Koha ILS to be installed in A.A.Ukulhas School Library 

and Kalaafaanu School Library.  

 

 Library Consultancy  

Consultancy to be started in A.A.Ukulhas School, and 

Islamic Library. 

 

 Upgrading Koha ILS. 

 

 Workshop on Big book writing skills  

Workshop which was planned for the year 2016 has 

been postponed for 2017.  Dates would be fixed 

according to the availability of the facilitators. 

 

 MLA General Assembly  

General Assembly is scheduled for 4th February 2017. 

Annual report 2016 will be presented and Activities 

Calendar for the year 2017 will be endorsed. 

 

 MLA Newsletter  

The next issue of this newsletter will be publishing in 

April 2017. Send us your news, feedback/comments, 

articles relevant to the library association, libraries, 

and information gathering & dissemination activities 

in the Maldives to info.malias@gmail.com 
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 Koha Integrated Library System  

Koha ILS was installed in Thaajudheen School. 

Training is to be conducted in January 2017. 

 Library Consultancy was proposed to Islamic Library, 

Ministry of Islamic Affairs and Aminiya School as per 

their request which were approved to be carried out 

in the year 2017. 

 Developed a soft copy of DDC 15th abridged edition 

to provide school libraries in order to support the 

library classification.  

 A team of MLA council met Minister of Education,   

Dr.Aishath Shiham on 23rd November 2016 and 

addressed the needs, issues and concerns of school 

libraries and library staff. 

 In August 2016 MLA recognized and proposed 

valuable work of Mr.Mohamed Nizar Ibrahim, the 

founder of “Naifaru Public Library”, Lh.Naifaru, to 

“Maldives National Award 6302” who is providing 

continuous library service to the public for the past 

36 years. As a result of this attempt Mr.Nizar 

received the award for Special Achievement in 

serving the community, by H.E. President Yameen 

Abdul Qayoom at the Republic Day function held for 

National Award 2016. 

 

 MLA logo was re-designed and approved by the 

council. It would be submitted to the Ministry of 

Home Affairs for approval in January 2017. 

 

 

 

 

Mohamed Rasheed 
Author 
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