އއްތަމަ
ޖގެ ު
ހރާއް ޭ
ވ ި
ގއި ދި ެ
ލ ަ
ނވުމުގެ ޙަފް ާ
ވ ި
ދރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާގެ ދަސް ެ
ކުއްލިއްޔަތުއް ި
ޅ
ކވި ވާހަކަފު ު
ދއް ެ
ޢބްދުﷲ ސަޢީދު ެ
ލއުސްތާޛު ަ
ރ އަ ް
ފަޑިޔާ ު

 30މާރޗް 0303
1

بســن اللّـه الرّحوـن الرّحيــن
الحود هلل رب العالوين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والورسلين نبينا هحود وعلى آله
وصحبه أجوعين

اللّـه سبحـانـه وتعـالى ގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން .އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ
حوَـد صـلّى اهلل علـيـه وسـلّن އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަން.
هُ َ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ .މުސްތަފާ ލުތުފީ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.
އަޙްމަދު ޢަލި މަނިކު ،ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާގެ ޢަމީދު އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ،
ކުއްލިއްޔާގެ ވެރިންނާއި ކުރިއަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ،ޢިއްޒަތްތެރި ބެލެނިވެރިން ،މިރޭގެ ޙަފްލާ އެބަޔަކަށް
ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ދަސްވެނިން ،ކުއްލިއްޔާގެ ލޮބުވެތި ދަރިވަރުން،

السّــالم عليــكن ورحـوــت اللّـه وبـركاتـه،
ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ދީނީ ޘަޤާފަތް އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރުން ބިނާކުރައްވާފައިވާ ޢިލްމީ
މަރުކަޒުއާދެ!

ދަސްވެނިވުމުގެ

ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާގެ

މި

އިޙްތިފާލުގައި

ބައިވެރިވުމަކީ

އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް .ޙާއްސަކޮށް ކުއްލިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަކީ އަޅުގަނޑާ ވަރަށް
ޤާތްގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ބައެއްކަމުން މި ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި
އަޅުގަނޑު ކުއްލިއްޔާގެ އިސްވެރިންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.

ހ ދަރިވަރުންނަށް
މިރޭގެ މި ހަފްލާގައި ޑިގްރީ ކޯސްތަކުގެ އަދި ޑިޕްލޯމަ ކޯސްތަކުގެ ސަނަދު ހާސިލްކުރި ހުރި ާ
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ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ އަދާކުރަން.އަދި މި މަރްޙަބާއާއި ތަހުނިޔާގައި ،ތިޔަކުދިންގެ ލޮބުވެތި
މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ކުއްލިއްޔާގެ މުދައްރިސުން އަޅުގަނޑު ޝާމިލް
ކުރަން.
ކުއްލިއްޔާގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުއްލިއްޔާގެ ޢަމީދު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައިވާ ބައެއް މަޢްލޫމާތު ތިޔަ
ބޭފުޅުންނާއެކު މިރޭ ޙިއްސާކޮށްލާނަން .ޢަމީދު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ،ޝަރިޢްޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން
މިހާތަނަށް  040ދަރިވަރުން ވަނީ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ފެންވަރުގައި ދަސްވެނިވެފައި .އަދި 033
ދަރިވަރުން ވަނީ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގައި ފާސްވެފައި .އަދި  30ދަރިވަރުން ވަނީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ޑިގްރީ
ފެންވަރުގައި ދަސްވެނިވެފައި .މީގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން މުހިއްމު ދާއިރާތަކެއްގައި
މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުއްލިއްޔާއިން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަން .މިގޮތުން
ޤާރީންނާއި ޤުރުއާން މުދައްރިސުންނާއި

މުޙާމީންނާއި ތަރުބިޔާ އިސްލާމިއްޔާ މުދައްރިސުންނާއި މުދިމުންގެ

ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ.
އިސްލާމީ ދިރާސާތުގެ ރޮނގުގައްޔާއި ޝަރީއަތާއި ޤާނޫނުގެ ރޮނގުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގައި
ކުއްލިއްޔާގައި ހޭދަކުރި

ދަރިވަރުން

ދވަސްތަކުގައި ކުއްލިއްޔާއިން އެރޮނގުތަކުގައި އެދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު ދީފައިވަނީ
ު

މަތީފެންވަރެއްގައި ކަން ކަށަވަރު.

ކުއްލިއްޔާ ވޭތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ

ފެންވަރަށް ބަލާލުމުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ .އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި

ޔ އުފައްދާދީފައިވާ ވަރަށް
ކުއްލިއް ާ

މޮޅު ޤާޟިންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން އެބަތިބި.
އާދެ! ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާއަކީ ،ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތައް ދެމުން
ގެންދާ ވަރަށް މުހިންމު މަރުކަޒެއްކަން މިރޭ މި މަޤާމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން .ހަމައެފަދައިން
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ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމު ބިނާވެފައި ވަނީ ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށް

ކަމަށް ވާތީ ކުއްލިއްޔާ ދެމުން

ގެންދާ ޚިދުމަތަކީ ،ޝަރްޢީ ދާއިރާއިން އެޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކުރަން ޖެހޭފަދަ ޚިދުމަތެއް .އަދި މި ޚިދުމަތްތަކީ
އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާ ކުރަން ޖެހޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއްވެސް މެ.
ރއެރުމަށް މިހާރު ވަނީ ގިނަ
އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ޢަދުލު އިންޞާފްގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ އާއި ކު ި
މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރަންޖެހިފައި.

މިގޮތުގެ

ޢަދުލު

މަތިން

އިންޞާފްގެ

ދާއިރާގައި

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ޤަވާއިދުތައް މުރާޖަޢާކޮށް އޭގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ވެސް މިވަގުތު
ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަންތައް .އަދި އެހެންމެ މިދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވައި އެއަށް
ޢަމަލުކުރުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް.
ޝައްކެތްވެސް ނެތްގޮތުގައި މި ދެންނެވި އިޞްލާޙާއި ބަދަލުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު އަދި
އެންމެ އަގުބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރައްވަންޖެހޭ ބަޔަކީ ލޯޔަރުންނާއި ފަނޑިޔާރުން .އެހެންކަމުން ،ޝަރީއަތާ
ޤަނޫނުގެ ސަނަދު ހޯއްދެވި ދަސްވެނީންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ޝަރުއީދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމުގައާއި
މުޖްތަމަޢުގައި ކުއްކުރާމީހުން މަދުކުރުމުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ޢިލްމާއި ،ތަމްރީނާއި ހުނަރުވެރިކަން ޤައުމަށް
ފައިދާހުރިގޮތުގައި ބޭނުންކުރަށްވާށޭ .އަދި ކުއްލިއްޔާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްގެން ނުކުތް ކޮންމެ ދަރިވަރަކު
ވެސް މުޖްތަމަޢުގެ ތަފާތު ގިންތިތަކުގައި ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމަށް އަޒުމްކަނޑައަޅުއްވާށެވެ.
ކުއްލިއްޔައާ ތިޔަ ދަރިވަރުން ވަކިވިއިރު ކުއްލިއްޔާ ތިޔަ ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށް ދިން

މުހިންމު އަގުމާތް

ޤިޔަމްތަކުގައި ހިފަހައްޓަވާށެވެ .ޢެގެތެރޭގައި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރި
ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ޤާބިލުކަން ކުއްލިޔާއިން ތަރުބިއްޔަތް ދިން ޑިސިޕްލިން ތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ
ފުން ޚަޒާނާ ފަދަ ޤިޔަމްތައް ހިމެނޭ.
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އާދެ! މިފަދަ ޚިދުމަތްތެރި ޢިލްމީ މަރުކަޒެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ކުއްލިއްޔާ ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް ދިވެހި
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ތާއީދު ފާހަގަކޮށްލަން ވެސް ބޭނުން .އަދި ހަމައެފަދައިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން
ކުއްލިއްޔާއަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެމިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރަށާއި ވެރިންނަށްވެސް
ޝުކުރު ދަންނަވަން.
އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ،މިރޭ ސަނަދު ހާސިލްކުރުމުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެސް
އެއްފަހަރު ވަރަށް ހިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު އެދެނީ ،ކުއްލިއްޔާއަށް ހުރިހާ
ގޮތަކުން ވެސް ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަން ލިބުން.
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