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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް 

އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ދީނީ ކަންތައްތަކުަގއި ސަރުާކރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުެގ ފަރާތުން  .1
 ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެްއޓުން.

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްާލމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު  .2
 ޕްރޮގްރާމުތައް ރާަވއި ހިންގުން.

ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ާޤނޫނު(ގެ ދަށުން )ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަން  94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3

 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތަްއތައްކުރުން.

 ންމުކުރުން.ޢާަލއި އިހުކުރު ނަމާދާއި، ޢީދު ނަމާދާއި، ކޭތަ ނަމާދުގެ ޚުޠުބާ އެކުަލވަ .4

ތަްއ ކާއި ލިޔުންރާއްެޖއިން ބޭރުން ގެންނަ ދީނީ ފޮތްތަ ކާއި،ދީނީ ލިޔުންތަ ދީނީ ފޮތްތަކާއި ނެރޭރާއްޖޭަގއި  .5
 ފޮތްތަކާއި ނެރޭާރއްޖެއަށް އެތެރެކުެރވޭ ލިޔުްނތަކާއި ފޮތްތަާކއި ާރއްޖޭަގއި ރުން. އަދި، ބަލައި ފާސްކު

އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެފަދަ ކަންކަމާމެދު ބަލައި  ވާފަދަ ވާހަކަތައް ހުރިތޯޚިލާފު ލިޔުންތަކުަގއި އިސްލާމް ދީނާ
 އެޅުން.

 ކަންތައްތައް ހިންގައި ެބލެހެއްޓުން. މިސްކިތްތަކާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހާބެހޭ .6

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންާވނެ މިސްކިތްތަކުގެ އަދަދު ަކނޑަެއޅުމާއި، މިްސކިތްތައް ޢިމާރާތްކުރުމާއި،  .7
 ން.މިސްކިތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައު

 ިދނުން. އިމާރާތްކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ހުއްދަ މިސްކިތް .8

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގައި ހުކުުރ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުާމއި، ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްަތކަށް ޭބނުންވާ އިމާމުން  .9
 ބިނާކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންަގިއ ބެލެހެއްޓުން.

 މިސްކިތްތަކަށް އިމާމުން އަްއަޔންކުރުމާއި، އިމާމުންގެ މަަސްއކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން. .11

ހަނދު ސާބިތުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތައް ހިންގައި  ޝައްވާލުަމހުގެ ރަމަޟާންމަހާއި، .11
ނަޑއަޅަ   އިޢުާލން ކުރުން. އިބެލެހެއްޓުމާއި، ހަނދު ސާބިތުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނިންމާގޮތް ކަ

އެއް ރާއްޖޭަގއި ިއސްލާމްދީން ފިޔަވަިއ އެހެން ދީންތަުކގެ ޝިާޢރު ފާޅުކުރުން މަނާކުރުމާިއ، މިފަދަ މާނަ .12

 އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.ކުރެޭވގޮތަށް ހިންގާ ކަންތައްަތއް މަނާކުރުމާއި، 

ފަރުޟު ޒަކާތާ ބެހޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ކޮންމެ  .13
 ްއފަހަރު ފަޤީރުންގެ ލިސްޓު އާންމުކުރުން.އަހަރަކު އެ ހަމަހަކުން އެއްފަހަރު ނިޞާބު އިޢުލާނުކުރުމާއި، 
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ަޒކާތުގެ ފަިއސާ ޙައްުޤވާ ފަރާތްަތއް ަކނަޑއަޅަިއ،  ހަމަޖެއްސުމާއި، ބަަލއިގަތުުމގެ އިންތިޒާމުޒަކާތް  .14
 މުދަލު ޒަކާތާއި ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ފަިއސާ ދޫކުުރން.އެފަރާތްތަކަށް 

 ބެލެހެއްޓުން. އިސްލާމީ މަރުކަުޒގަިއވާ ިއްސލާމީ ކުތުބުޚާނާ ހިންގައި .15

 ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތައް އިޙްާޔކޮށް ދިރުވުުމގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ރާަވއި ހިންގުން. .16

ހުކުރުނަމާދާއި، ދެޢީދު ދެނަމާދާއި، ކޭތަ ނަމާދާއި،  ަފރުޟު ފަސް ނަމާދާއި، މިސްކިތްތަުކގައިރާއްޖޭގެ  .17
ޒާމުތައް ހަމަޖައްސާކަން ކަށަވަރުކުރުމާިއ، ބޭނުންވާ އިންތި ނަމާދުތައް ކުރުމަށް ސުންނަތް އެހެނިހެން

 ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުން.އެކަންތައްަތއް ހިނގާނުހިނާގޮގތް 

އް ބަލަހައްޓާނެ ބުރުސްތާުނތަގައިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ަސރަހައްދުތަކުގެ  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ .18
ނަޑއަޅަ ހިނގާނެގޮތުގެ އުޫސލުތައް ކަންކަން ކަށުކަމާކެީމގެ އުސޫލުތަާކއި، ެއ  ުލތަކާއެްއގޮތަށްސޫއު ިއ،ކަ

 ހިނގާތޯ ބެލުން. ކަންކަން

ާއން ކްލާސްތައް ހިންގުމާއި، ދީނީ ދަރުސް ދިނުމާއި، މިސްކިތްތަކުަގއި ހިންގާ ރާއްޖޭ މިސްކިތްތަކުަގއި ޤުރު .19
ކަން މޮނިޓަރކޮށް، ބެލެހެއްޓުމާއި އެިކއެކި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި މިކަން

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން.

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތަްއކުރާނެ މީހުން ބިނާކުރުމާއި ކަށުކަމާކެމީެގ  ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް .21
 ފާދިނުން.އެހީއާއި، ލަ ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީޯލަކލް ހިންގުުމގައި  ކަންތައްތައް

ރަްސމީ ޢިއްޒަތުަގއި  ،ބޭފުޅުން ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފަްސދާނުލުމަށް ރަސްމީ ޢިއްޒަުތގައި  .21
 ކަންތައްތައް ިހންގައި ބެލެހެއްޓުން. ފަސްދާނުލުމުގެ

 ސަރުކާރުގެ ޚަރަުދގައި ަޙއްޖަށް ފޮނުވާ މީހުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. .22

ހުއްަދ ދިނުމާއި، އެފަަދ އެކަމަށް މީހުން ގެންދާ ކުންުފނިތަކަށް  ޢުމްރާއަށްާށއި ރާއްޖެއިން ޙައްޖަ .23
ލުތަްއ ުގޅޭ އުސޫަޙއްޖާއި ޢުމްރާގެ ކަންަތއްތައް ބެލެހެއްޓުމާ  ކުންފުނިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ެބލެހެއްޓުމާއި،

އެްއގޮތަށް ޙައްޖާިއ ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކުން ތަކާ ލުސޫއު  ަލއި، އެއެކުަލވައި
 މަލުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުުކރުން.ޢަ

ަޙްއޖު މޫސުމުގައި  ،ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުަމށް އެހީތެރިވުމަށްޓަަކއި .24
 އެ މިޝަނުގެ ަކންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. ،އެކުަލވާލައި   ޙައްޖު މިޝަނެއް މައްކާަގއި

އިސްލާމްދީނާބެހޭ އަސާސީ  ،ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމާއި ރުމުން ދެވޭބޫލުކުޣައިރު މުސްލިމުން އިސްލާމްދީން ޤަ .25
 ލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން.މަޢު

 ލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.ޢިލްމުވެރިންނާބެހޭ މަޢު ރާރާއްޖެއިން ބޭރުން ދީނީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކު .26
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 ކުރުން. އިމްސާކިްއޔާ ތަްއޔާރުކޮށް ާޝއިޢުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން .27

 ،ކިޔަަވއިދިނުމަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާަގއި ބޭނުންކުރާ ފޮތްތަްއ ފާސްކުރުމާއި އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ޤުރުާއން .28
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާގުޅޭ ދީނީ ކަންކަމުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮްފ އެޑިުޔކޭޝަނަށާިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ 

ގަިއ ދީނީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމާއި ީދނީ ހޭލުންތެރިކަން އެޑިުޔކޭޝަނަށް ލަފާދިނުމާއި، ކިަޔވާ ކުދިްނގެ މެދު
 ގުިޅގެން ޕްރޮގްރާމުތައް ިހންގުން. ކަމާބެހޭ އިދާާރތަކާއިތުރުކުރުމަށް 

ކިަޔވާ ކުދިންގެ މެުދގައި ިއސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުުރމަށްޓަކައި ޕްރައިމަރީ ްސކޫލުން ފެށިގެން ސްކޫލު  .29
ޒީބާއި ތަރައްޤީގެ މަގުން ދީނީ ކަންކަމަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ދައުރު ނިމެންދެން އިސްލާމީ ތަހު

މައްޗަށާިއ، އެހެން މީހުންގެ ޚިޔާލާއި ަޙއްޤުތަކަށް ރަްއކާެތރިވުމަށް ބާރުއަޅާނޭ ގޮތުެގ މަތިން، ކަރިިކއުލަމް 
 ލަފާ ދިނުން. ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށްއެކުަލވާލުމަށް 

 އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ޕްޮރގްރާމުތައް ރާަވއި ހިންގުން. ދީން ދިނުމާއިދީނީ ދަރުސްތައް  .31

ނަޑއެޅުމާިއ،  ދިވެހިރާއްޖެއިން ެއކްސްޕޯޓްުކރާ .31 ނޑުތަްއ ކަ ބާވަތްތަކަށް ޙަލާލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ މިންގަ
ނޑުތަކާ ެއްއގޮތަށް ޙަލާލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން. އެ  މިންގަ

މީލާދީ ތާރީޚާއި، ހިޖްރީ ތާރީޚާއި، ނަކަތްަތކާއި ަބންދު ދުވަސްތަްއ )ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ކަލަންޑަުރ  .32
 .ނެރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ އަހަރަކު ޢާންމުކުރުން( އެނޭގގޮތަށް

 އްޓުން.މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެެލހެ .33

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެާއޒުގެ ދަށުންނެެވ.  ،ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ ތިރީގައި މިވާ 

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް  .1

 މަރުކަޒު ޤައުމީ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ  .2

 

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް 

ތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ާޤނޫނު( ވަން)ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ދީނީ އެއްަބއި  94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގޮތުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއާވ  މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެއެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ  ފަތުވާދޭއިްސލާމީ  ވަނަ މާއްދާއިްނ، 7ގެ 

 ކަންތައްތައް ތިީރގައި ިމވަނީެއވެ. 

ކޮށް ދެމެހެއްުޓމަށްޓަކައި ިދވެހި މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވާ ދީނީ ޤާއިމުދީނީ ެއއްބަިއަވންތަކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1
 .ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
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ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތަކުްނ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދޭ ދީނީ ކަންކަމުގައި، އެ މުއައްަސސާތަކަްށ  .2
 ބޭނުންވާ އިސްތިޝާރީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުން.

ދިމާވާ ފިޤްހީ އައު މައްސަލަަތކަކީ ކޮބައިކަން ދެެނގަނެ، އެފަދަ މައްސަލަތަުކެގ  އިސްލާމީ އުންމަތަށް .3
ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ދީނީގޮތުން ފަތުވާ ދިނުން މުހިންމުކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ 

 މައްސަލަތަކުަގއި، ދީނީ ފަތުާވ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަމުެގ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދީނީ ގޮތުން ޚި .4
 ދިރާސާތައްކޮށް، އެފަދަ މައްަސލަތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ފަތުވާ ާޢންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި އުފެދޭ ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ނައްތާލުމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތު  .5
ދީނުގެ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ޚިޔާލު ހޯދާ މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަަކއި، ދީީނ ޢިލްމުވެރިންގެ  ހިމެނޭ

 މަހާސިންތާތަކާއި ސެމިނަރތައް ރާވައި ހިންގުން.

ދީނީ ކަންކަމުަގއި ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުުރކުުރމަށްޓަކައި، ތަފާތު ދީނީ ަމއުޟޫޢުތަކަށް  .6
 ޝާއިޢުކޮށް ނެރުން. ދިރާސާކޮށް ލިޔެފަިއވާ ލިޔުންަތއް

 

 ގެ މަސައްކަތްތައް ނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުރިތި ޤުރުއާ ކީ 

 އުނގަންނައި ދިނުމުގެ މަަސްއކަތްކުރުން. ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ޤުރުއާނާއި ރަސޫާލގެ ސުންނަތްކީރިތި  .1

ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖްވީދު މަުގން ރީތިކޮށް ކިަޔވަން ދަސްޮކށްދިނުމާއި، ހިތުދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސަްއކަތް  .2
 ކުރުން.

 ކުރުން.އިޢުހަޤީގަތްތައް ދިރާސާކޮށް، ޝާ  ސުންނަތުގަިއވާ ސައިންޓިިފކްރަސޫާލގެ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި  .3

 ދާއިާރއެްއަގއި ޙަދީޘް ޢިލްމް ފެތުރުން. ޙަދީޘް ޢިލްމާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއެކު ފުޅާ .4

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ަރސޫލާގެ ސުންނަތާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެމަގު ތަނަވަްސ  .5
 ން.ކޮށްދިނު

ސްކޫުލ މުބާރާތާއި ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުބާރާްތތައް ބޭްއވުމަށް  ،ޤުރުއާން ކިެޔވުމުެގ ޤައުމީ މުބާރާތާއި .6
 ހިންގުން.ންކަން ރާަވއި ބޭނުންވާ ކަ

ނަޑއަޅަިއ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްެޖއިްނ  .7 ބައިވެރިކުރާނެ ފަރާތްތަްއ ކަ
 ބަިއވެރިުކރުމާއި، ެއކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން. އެމުބާރާތްތަކުަގއި 
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 ،މުރާޖަޢާކުރުމާއި ޝާއިޢު ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރުމާއިތަރުޖަމާކުރުމާއި، ކީރިތި ޤުރުއާން ދިވެހިބަހަށް  .8
 ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާ ފަސޭހަކަމާއެކު ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.

 ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ޢާންމުންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުން. ޙަދީޘް ފޮތްތަކާއި އެއާ ގުޅުންުހރި ފޮތްތައް .9

ނައްތާލުމާއި، މުޞްޙަފުތައް ނައްތާލުމަށް  ެވ ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްޙަފުތައް ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ބާ .11
 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލަފައާިއ މަޝްވަރާދިނުން.

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންާވ ޤުރުއާން މުދައްރިސުންނާއި، އިމާމުންނާއި، ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްަތްއ  .11
 ހިންގުން.ރާވައި 

 ން.ބެލެހެއްޓުސަނަދު ދިނުމާއި، ޙާފިޡުންގެ ދަފްތަރު  ،ޙާނުކޮށްޙާފިޡުކަމުގެ އިމްތި .12

 ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޤުރުއާން ްކލާސްތަކުގެ ރެޯކޑު ބެލެހެއްޓުްނ. .13

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުީމ  މުއައްަސސާތަކާ ގުިޅގެން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ .14
 ހޯދުން. އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފަންނީ، ބޭނުންވާ ޢިލްމީ މަރުކަޒަށް

_____________________ 
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