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 ލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ  ޞް އި ވަނަ  0ޤާނޫނ ( އަށް 
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 ޤާނޫނެވެ. މ ގެ އިޞްލާޙ  ގެނައ 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތ ރ ކ ރ ން. 0ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ   .4

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ޑަކ ދިންގެ މެދ ގައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖައްސައި މަޒްހަބީ  )ހ( .2 އިސްލާމީ ތަޢ ލީމ  

ގެ ލަކ ން ދީނީ ތަޢ ލީމ  ސޫއ  ޚިލާފ ތަކ ން އެއްކިބާވެތިބ މަށް ބާރ އަޅ ވަނިވި

ކ ރ މަކީ ތަޢ ލީމާގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކޮށް މަންހަޖ  ފަރ މާކޮށް ބައްޓަން

ތަޢ ލީމީ މިނިސްޓްރީއަށާއި ރ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބެލެހެއްޓ މަށް ސަރ ކާ

 މ އައްސަސާތަކ ގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

އްގެ ގޮތ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދްރަސާތަކ ގެ އިސްލާމް މަޖްބޫރ  މާއްދާއެ  )ށ(  

ގެ ނިޔަލަށް އ ނގަންނައިދިނ މަކީ  04އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް  0ގްރޭޑް 

ސަރ ކާރ ގެ މަދްރަސާތަކާއި އަމިއްލަ މަދްރަސާތަކ ގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވާ 

 ކަމެކެވެ.

ރަސާތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަދް )ނ(  

އިސްލާމް ކިޔަވައިދެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ 
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އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކުން ދީނީ 

މަތީ ތަޢ ލީމ ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިފައިވާ މީހ ންނަށާއި، ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާއިން 

ފެންވަރަށް އިސްލާމީ ތަޢ ލީމ   ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ޤަބޫލ ކ ރާ 

ޙާޞިލ ކޮށްފައިވާ މީހ ންނަށެވެ. އަދި މި ހ އްދަ ދެވޭނީ ބިދޭސީއެއްނަމަ 

 ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މުސްލިމުންނަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދްރަސާތަކުގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ކުދިންގެ  )ރ(  

ށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އިސްލާމްދީން ހިތްތަކުގައި ލޯބިޖައްސަން މަސައްކަތްކޮ

ނޫން އެހެން އެއްވެސް ދީނެއް މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދީގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 4ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ   .3

ދީނީ ޝިޢާރ  

ފާޅ ކ ރ މ ގެ 

އިޚްތިޞާޞާއި 

 ންމ  މ ހި ތަބާވާންޖެހޭ 

 ކަންތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ޝިޢާރ  ފާޅ ކ ރ މ ގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް  )ހ( .4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެހެއްޓ މަކީ މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މިގޮތ ން

މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްތަކ ގައި ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ނަމާދ ގެތައް 

 ށ ގައެވެ.ބެލ މ ގެ ދަމިނިސްޓްރީގެ ހ ންނަންވާނީ އެ 

ދީނީ ޝިޢާރ  ފާޅ ކ ރ މ ގައި ދިވެހި ދައ ލަތ ންނާއި މިނިސްޓްރީން  )ށ(  

 ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ މ ދިމ ންނާއި އިމާމ ންނާއި ޚަޠީބ ންނާއި އަދި އެ 

ލިބިފައިވާ ދީނީ ޝިޢާރ  ފާޅ ކ ރ މ ގައި އިސްވެ  ހ އްދަ މިނިސްޓްރީގެ 

ކަންކ ރ މ ގެ ކަންތަކ ގައި އ ޅެންޖެހޭ މަޤާމ ތަކ ގައި ތިބޭ މީހ ން އަޅ 

 ޖަމާޢަތަށެވެ. ނަތްންތަބާވާންޖެހޭނީ ސ 
ޙަތްދީ، އަދި ދީނީ ފޮތް ޞޭދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤްރީރ ކޮށް، ދީނީ ނަ )ނ(  

 މަކ ން ހ އްދަ ލިބިގެންނެވެ.ޔ ޝާއިޢ ކ ރެވޭނީ މިނިސްޓްރީން ލި
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 ނަނިވި ގޮތަށް އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން.އަން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް 2ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ   .2

މަގ ފަހިވާފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް މީހަކ   ކަށްއަތ ނަދީނީ ފި )ނ( .2 

 ކަންތަކެވެ. ކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ. މިގޮތ ން އަންނަނިވި ކަންތަކަކީ ކ ރ ން މަނާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށްރަށ ގައި މިސްކިތް ނޫންގޮތަށް  (0)   

 ނޑައެޅިފައިވާ ތަންތަނ ގައި އާދަވެގެން ޢާންމ ންނާއެކ  ޖަމާޢަތް ކަ

 ހަދައިގެން ނަމާދ  ކ ރ ން.

ހ ކ ރ  ކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީން ޚާއްޞަކޮށް ހ އްދަ ދީފައިނ ވާ  (4)   

 ނަމާދ  ވަކިން ކ ރ ން. މިސްކިތްތަކ ގައި ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ހ ކ ރ 

ލަކ ން އެކި ސޫ ތް ނ ވާފަދަ އ ހ ކ ރ  ޚ ޠ ބާ ފެށޭގަޑި އެއްގޮ (3)   

 ގަޑިތަކ ގައި ހ ކ ރ  ޚ ޠ ބާކިޔަން ފެށ ން.

ލ ތަކާ ޚިލާފަށް މިސްކިތްތަކ ގައި ދީނީ ސޫ ސަރ ކާރ ން ކަނޑައަޅާ އ  (2)   

 ތަޤްރީރ  ދިނ ން.

އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން އަޅުކަންކުރާނެ  (5)   

ތަން ހެދުމާއި، އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ ތަން

ޝިޢާރުކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ވިއްކުމާއި ގެންގުޅުމާއި 

 އިޝްތިހާރުކުރުން.

އެހެން ދީންތައް ރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވުމަށް  ވައިއިސްލާމްދީން ފިޔަ (6)   

 ނުވަތަ ފެތުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދުމާއި ލިބިގަތުން.

 ދިވެހިރާއްޖެ ފޮތްތައް ދީންތަކުގެ އެހެން ފިޔަވައި އިސްލާމްދީން (7)   

 ދިވެހިންނަށް އިޝްތިހާރުކުރުމާއި، ފޮތްތައް އެފަދަ ގެނައުމާއި،

 ވިއްކުމާއި، ބޭއްވުމާއި، މަޢުރަޟުތައް ފޮތްތަކުގެ އެފަދަ ދެއްކުމާއި،

 .ންގެންގުޅު ފެންނަގޮތަށް ޢާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިނުމާއި،
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 5ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ   .5

ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކ ން ދޭ 

 މ ސާރައާއި ހަދިޔާ 
 ޙަތް ދިނ މަށް ނ ވަތަ ދީނީ ޝިޢާރ  ޞޭދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަޤްރީރ ކ ރ މާއި ދީނީ ނަ .5

ދޭ މ ސާރައެއް ނ ވަތަ ފަރާތަކ ން  ރަކާތެއް ހިންގ މަށް ބޭރ ގެ ހަފާޅ ކ ރ މާގ ޅޭ 

ގޮތަކަށްވިޔަސް އެހީއެއް  އ ޖޫރައެއް ނ ވަތަ ހަދިޔާއެއް، ނ ވަތަ މިނޫން

 ބަލައިގަންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީގެ ހ އްދަ ލިޔ މަކ ން ލިބިގެންނެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 7ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ   .6

ގަވާއިދ ތައް ހަދައި 

 ހިންގ ން 

 

 މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތައް ހަދައި ހިންގާނީ، މިނިސްޓްރީންނެވެ. .7

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 8ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ   .7

މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ގޮތަކަށް މާނަ ދޭހަނ ވާހާ ހިނދަކ  އަންނަނިވި ލަފްޒ ތަކ ގެ  .8 މާނަކ ރ ން 

 އްދާގައި އެ ލަފްޒ ތަކަށް ޚާއްޞަ ކ ރެވިފައިވާ މާނައެވެ.މާނައަކީ މި މާ 

هللا ކީރިތި ޤ ރްއާނާއި ރަސޫލ  ،"ދީނީ ޝިޢާރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ )ހ(  

ގެ ޞައްޙަ ސ ންނަތ ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ވަސައްލަމަ ޢަލައިހި هللاޞައްލަ

 އިސްލާމްދީނ ގެ މަތިވެރި ޢަޤީދާއާއި ރ ކ ންތަކާއި ޙ ކ މްފ ޅ ތަކާއި 

އަމ ރ ފ ޅ ތަކާއި ވާޖިބ ތަކާއި، އޭގެ ދަށ ން ތަރ ތީބ ވެގެން އަންނަ އެންމެހައި 

 ކަންކަމަށެވެ.
"ދީނީ ޝިޢާރ  ފާޅ ކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ހެޔޮކަންތައްތަކަށް  )ށ(  

އަމ ރ ކޮށް، ނ ބައިކަންތައްތައް ނަހީކ ރ މާއި، އިސްލާމްދީނ ގެ ޢަޤީދާއާއި، 

އަމ ރ ފ ޅ ތަކާއި، ވާޖިބ ތަކާއި، އޭގެ ދަށ ން ތަރ ތީބ ވެގެން ޙ ކ މްފ ޅ ތަކާއި، 

ކަންތައްތަކެއް މީސްތަކ ންނަށް ބަޔާންކޮށްދީ، އިސްލާމްދީން  ހައި އަންނަ އެންމެ
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 ޤާއިމ ކ ރ މަށެވެ.

ޙަތް ދިނ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ޞޭ"ދީނީ ތަޤްރީރ ކ ރ މާއި ދީނީ ނަ )ނ(  

ޖަމާވެފައިވާ ތަނެއްގައި  ވަތަ ޢާންމ  މީހ ންޚަބަރ ފަތ ރާ ވަސީލަތަކ ން ނ 

 ށެވެ.ޙަތް ދިނ މަޞޭނަދީނީ  މާއިދީނީ ތަޤްރީރ ކ ރ 
"ދީނީ ތަޢ ލީމ ގެ ދާއިރާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި  )ރ(  

 ޢަޤީދާގެ ދާއިރާއަށެވެ.
ޢ ލީމާއި ތަ އަންޑަގްރެޖ އެޓް "މަތީ ތަޢ ލީމ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، )ބ(  

 އެއަށްވ ރެ މަތީ ތަޢ ލީމަށެވެ.
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އިސްލާމްދީނާގ ޅޭ ކަންކަން ހިންގައި  )ޅ(  

 ބެލެހެއްޓ މަށް ސަރ ކާރ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވ ޒާރާއަށެވެ.

 

ދާތަކ ގެ ނަންބަރ  މި ޤާނޫނ ން ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތ ރ ކ ރާ މާއްދާތަކާ ގ ޅިގެން، އެ ޤާނޫނ ގެ މާއް  .8

.  ތަރ ތީބ ކ ރ ން

 

ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނ ވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި   .4

 ޤާނޫނ ން ގެންނަ އިޞްލާޙ ތަކާ ގ ޅިގެން ބަދަލ ކ ރ ން.

 

ދިވެހި ސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓ ގައި  ،ތަޞްދީޤ ކޮށް ،މި ޤާނޫނ  ފާސްވެ ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ  .01

 )ތިނެއް( މަސްދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެންނެވެ. 3 ރާތާޢ ކ ޝާއި

 

 


