
 
 

    ތަަޞއްވުރު
  

ުކަޒަކީ ިދވެހިަބހާިއ އަދަބިއްޔާުތ      ްކުރާ ޤައުމީ ަމ ް ޚިުދމަ ރިދވެހިަބހާއި ތާރަީޚ ތށ
ކުރިއަރުވައި، ިދވެހި ތާރީޚާއި ބެހޭ މަޢޫުލާމތު އެްއކޮށް ިދރާސާކުރާ، އަދި ތާރީޚީ ތްަނތާަނ ތަކެތި 

 ެއްނމެ އިތުބާރުކުރެޭވ ހޯަދއި ރަްއކައުތިެރކޮށް ބަލަހައްާޓ ިދވެހިބަާހއި ތާރީޚާ ގުޅޭގޮތުން
ުކަޒެއް ކަމުގައި ހެުދން ޭ ަމ ުެރ ުގައި ާފަހަގ ްަވ ރމަޢޫުލާމތުޭދ ސަރަަޙއްދީ ެފ ވ ކރ   . ނ

  

  މަިޝން
  

ަކައި ކުރަންޖެޭހ      ަްށ ަރިަކ ެދމެހެއްޓު ާއި ސަާގީފ ާީރ ޓިދވެހިަބހާިއ ިދވެހި މތ ތ ޚ
ަިރަކ ާއއި ބެހޭ މަ ް ތމަަސއްކަތްތަްއ ކޮށްގެނާްނިއ ބަހާއި ތާރީޚާއި ާސގީާފ ްަނ ށޢޫުލާމތު ާޢްނުމ ނ

ްނަ  ް ަދ ުަރ ުްނ ީ ިދވެހިބަްސ ހެޔޮކޮށް ބޭ ްަނ ޭނެ ަމގުތައް ތަަނވްަސކޮށްީދގެން ިދވިެހ ނިލ ކ ނކ ނނ ބ
ާ ބަޔަކަށް ހެުދން ާ ސަގާީފ ތިަރކައަށް ރައްކާތެިރ ެިރ ާ މެުދ ަފުޚުރ ާީރ ވިދވެހި ވ ވ ޚ  . ތ

  

  ަމޤްޞަދު
  
ް އޮތް ޖުީލތަަކށް ރައް  . 1 ުންނރާއްޖޭގެ ަސގާފީ ތިަރކަ ައްނަނ   .ނކައުތިެރކޮށިްދ
  

ި ތާރީޚީ އާސާރީ ތްަނތާަނއި ތަެކއްޗާއި މެުދ   . 2 ާއްޖޭގައި ުހ ރިދވެހިަބހާއި ތާރީޚާއި ިދވިެހ ރ
ް ހޭުލްނެތރިަކން ުއފެއްދުން   . ނާޢްނުމ

  

ިފިައވާ ބަޔަަކށް ހެުދން  . 3 ަރު ިލ ުރާ ބަހުގެ ުހ ުްނ ގަޅަށް ޭބ ީ މާަދރީަބސް ަރ ްަނ ބިދވިެހ ނ ނ ކނ   .ނކ
  



ޭނޭ ގޮތް ހަަދއިދީގްެނ ިދވެހިަބުހގެ  .4 ުެރ ަްނ ަށް ވަ ުްނ ިކަމާއި ބާަލޣާތްތިެރކަްނ ީމ ވ ރީ ކހ ނ ޒތ
ް   .ނިދވެހިަބުހގެ އަދަބިއްޔާތު ކުރިއެރުުވ

  

ައި ސަުރކާރުގެ   .5 ްޓަ ް ހެުދަމ ުރާ ބަޔަކަްށ ިދވިެހ ުްނ ކިދވެހިަބްސ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭ ށނ ނ ކ
ް ަކާއި އަމިއްލަ ަފާރތްތަކަށް އެހީތިެރުވ ނދިާއރާ   . ތ

  

ިދވެހިަބހާއި ތާރީޚާއި ާއސާރީ ތާރީީޚ ތަންތާަނއި ތަެކއްޗާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު ހޯުދްނަތްއ   .6
ް ައި ިދރާސާކުުރ ްޓަ ނހޯުދަމ   .ކށ

  
7 .  ް ާ އުޞޫލްެއ ޤާއިމްުކުރ ަުދ ެ ަހ ނރާއްޖޭގެ މި ޒަމާުނގެ ތާރީޚް ަފަހށް ަރއްކައުތިެރކުރެޭވ ރ   .ނނ
  

ާ ަފާރތްތަކަްށ ިދވެހިަބހާއި ތާރީޚާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރާ ިދރާސާ  .8 ުްނ ވތަކާިއ ހޯާދ ޯހުދްނަތއް ބޭ ނ
ުން ޭނޭ ަމގުތަަނވްަސކޮށިްދ ނިލ   .ބ

  

ީ ިދެވިހބަހަީކ ާއލާެވ   9 ަުނ ެުނ ެ ބްަސތަުކގެ ތޭެރގައި ިދެވިހބަސް ިހ ގައާިދ ދއުވިގްެނ ިހ ނ މނ ނ
ް ައި ކުރަންޖެހޭ ިދާރސާތަކާއި މަަސއްކަތްތައްުކުރ ްޓަ ެ ބަހަކަށް ހެުދަމ ާްދ ނިދެރުމ ށ ކނ   .ނ

 
 

  

ާލޮުކށްަފއިވާ މައިގަނޑު ިދެވހި ުކަޒާ ަޙ ޤައުމީ ަމ ްކުރާ  ް ޚުިދމަ ވބަހާއި ތާރަީޚ ރ ތށ
ައް   .ތޒިންމާ

  
 

ޤީކުރުން -  .ިދވެހިަބސް ރައްކައުތިެރކޮށް ތަަރއް
 

ަުމގެ  - ާއި، ހޯުދްނަތއް ޯހުދމާއި މިަކްނ ާިއ ތިަރކަ ިދރާސާކުުރ ާީރ ކިދވެހިަބހާއި ިދވެހި މތ ޚ
ް ާޝއިޢު ްތމައްޗަށް ބަހުސްކޮށް ލިުޔމާއި ޮފ ާއި، މަޢޫުލާމތު ާޢްއމުުކުރ ނކުުރ   .މ

  
ަރިަކ ަރއްކައުތިެރ ކުރުން  - ްގެ މާއްީދ ތިދވީެހ  .ނ

 


