c
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދެއްވާ ޚިތާބް
 50އޮކްޓޫބަރ 4502

c
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި

اللّـه سبحـانـه وتعـالى އަށް

ޙަމްދުކޮށް

ޝުކުރުކުރަން.

މި

އުންމަތުގެ

މާތް

ނަބިއްޔާ ُم َح َّمـد رســول اللّـه صـلّى هللا علـيـه وسـلّم އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި
ދުޢާކުރަން.

ޚިދުމަތްތެރި ،އޯގާތެރި ،މުދައްރިސުން.
އުގަންނައިދެއްވުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުން.
އިއްޒަތްތެރި ބެލެނިވެރިން .ލޮބުވެތި ދަރިވަރުން.
އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުﷲ ވަ ބަރަކާތު.

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް .އަދި މިއީ ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ އީދުގެ އުފާ
ފާޅުކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރުވެސްމެ .އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުންނަށާއި އުގަންނައިދެއްވުމުގެ

ބުރަ

މަސައްކަތްކުރައްވާ

އެންމެހާ

ބޭފުޅުންނަށާއި،

އިއްޒަތްތެރި

ބެލެނިވެރިންނަށާއި،

ލޮބުވެތި

ދަރިވަރުންނަށް ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ އީދުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ވެދުންކުރަން.
ދންތައް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބުދުﷲ ޔާމީން
އަދި މި އުފާވެރި މުނާސަބާގެ ތަހްނިޔާއާއި ހެޔޮއެ ު
ޢަބުދުލްޤައްޔޫމަށާއި،

ނާއިބް

ރައީސް

ޑޮކްޓަރ

މުޙަންމަދު

ޖަމީލް

އަޙްމަދަށް

އަރިސްކުރުމަކީ

އަޅުގަ ނޑަށްލިބޭ ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް.

ތަޢުލީމަކީ ކުރިމަގަށް އެޅޭ ފާލަމެއް .ތަޢުލީމެއް ނެތް ތަނަކީ އެއްވެސް އަލިކަމެއް ،ދިރުމެއް ނުވާ ތަނެއް.
ތަޢުލީމީ ފާލަމުން ދަތުރުކުރާ އެންމެ ދަރިއަކުވެސް ބާކީނުކޮށް އުޖާލާ ،އަރުތަވެރި މަންޒިލަކަށް ކޮންމެ
ދަރިއަކުވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒު.

ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުވާ އެންމެ މުހިންމު މަޤާމަކީ ކުލާސްރޫމް .ހަމަ އެހެންމެ ،ތަޢުލީމީ
ސިޔާސަތު ހިންގުމުގެ އެންމެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ ޓީޗަރުން .ވުމާއެކު ،ދަރިވަރުން
ބިނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ،އެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ،އެ މަސްއަކަތް ކުރަންޖެހޭ
ފެންވަރު ،ޓީޗަރުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްދީ އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ މުހިންމު އެއް ލަނޑުދަނޑި.

މި އަހަރު ނިމޭއިރު މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުކޮށް
މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސްކޫލްތަކުން ކުރަންވާ ކަންކަން
ސާފުކޮށްދޭނެ.

އަދި

އަހަރުގެ

މިހިސާބަށް

ދިޔައިރު

އެ

މަސައްކަތުގެ

05

އިންސައްތަ

ވަނީ

ފުރިހަމަކުރެވިފަ .މާތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ،މިކުރާމަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ  4500ވަނައަހަރުގެ
ކިޔެވުން ފަށާއިރު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައިވެސް ،ޓީޗަރުންގެ އަތްމަތީފޮތާއި ،ބެލެނިވެރިންގެ

އަތްމަތީފޮތާއި ،އިދާރިހިންގުމުގެ އަތްމަތީފޮތާއި ،ސްކޫލުގެ ތަރަޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލެވި ،އަމަލުކުރަން
ފެށުން .އަދި ހަމައެހެންމެ ،ވަކި ވަކި މާއްދާތަކުން ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރުން ކުރަންވާ
މަސައްކަތް ދުރާލާ ރާވައި ތަފްޞީލުކޮށްދޭ "ސަބްޖެކްޓް އިމްޕްރޫވޮމަންޓް ޕްލޭން"ވެސް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ
ސްކޫލެއްގައި  4500ފެށެންވާއިރަށް އެކުލަވާލެވި ،ކޮންމެ ޓީޗަރަކަށްވެސް މަސައްކަތުގާ ކުރިއަށްދާނޭ މަގު
ވަރަށް ސާފުވެ ޔަޤީންވެގެން ދާނެ.

ތަޢުލީމީ

ގާބިލް

ބިނާކުރުމަށްވެސް

ދަރިވަރުން
އަޅުގަނޑުމެން

އުފެއްދުމަށް
ސަމާލުކަން

އަޅުގަނޑުމެން
ދޭންޖެހޭ.

ސަމާލުކަންދޭ

ޓީޗަރުންގެ

މިންވަރަށް،

ފަންނުވެރިކަން

ޓީޗަރުން

ތަރައްގީކޮށް،

ކިޔަވައިދިނުމުގެ އައު އުކުޅުތަކަށް ޓީޗަރުން އަހްލުވެރުކުރުވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެއް .މިގޮތުން
މިހާރުވެސް ފަހިކުރަމުންދާ ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
ޓީޗަރުންނަށާއި ޕްރިންސިޕަލުންނަށް އަމާޒުކޮށް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންމުންދާ
ވާހަކަ ދަންނަވަން.

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ،ޓީޗަރުން ކުރައްވާ ބުރަ އަދި އަގުބޮޑު މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ނުހަނު
އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކޮށް ،އުގަންނައިދެއްވުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ
ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި ޓީޗަރުން ބިނާކުރުމަކީ މުސްތަގްބަލް ބިނާކުރުން.
ރާއްޖޭގެ

ޓީޗަރުންނަށް

ހެޔޮގޮތްތައް

މިންވަރުކުރައްވައި،

މަސައްކަތުގައި މާތްﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށި.
އާމީން.
ވައްސަލާމް އަލައިކުމް ވަރަހުމަތުﷲ ވަބަރަކާތު.

ތަޢުލީމަށްޓަކައި

އަޅުގަނޑުމެން

މިކުރާ

