
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ . ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ
 .އި މިވަނީއެވެމަސައްކަތްތައް ތިރީގަ

 

ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ  .1

 .ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާުތ  .2

 .ހިންގުން  ބޭނުން ހިފައިގެން ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައިވަސީލަތްތަކުގެ

 .ޗާޕްކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން" ހިދާޔަތުގެ އަލި" .3

ގެ ދަށުްނ )ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4

 .މަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންކުރު

 .ހުކުރު ޚުޠުބާ ލިޔެ ޗާޕުކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން .5

މާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖޭގައި ހަދާ ދީނީ ފޮތްތަކާއި ރާއްޖޭގައި ނެރޭ ދީނީ ލިޔުންތައް ފާސްކުރު .6

ގެންނަ ދީނީ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތައް ބަލައި ފާސްކޮށް، މިކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

އަދި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮތްތަކާއި ރާއްޖޭގައި ނެރެވޭ މިފަދަ ފޮތްތަކާއި . ކުރުން

ފަދަ ވާހަކަތައް ހުރިތޯ ބަލައި ޗެކްކޮށް އެކަންކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގައި އިސްލާމް ދީނާއި ޚިލާފުވާ

 .ފިޔަވަޅު އެޅުން

 .މިސްކިތްތަކާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން .7

އަމިއްލަ  މިސްކިތް އިމާރާތްކުރަން އެދޭ ރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުމާއި، .8

މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، މިސްކިތްތަކާބެހޭގޮތުން ރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި، ފަ

 . ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

  ދޫކުރުމާއި، މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ .9

 .  ބިނާކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންންއިމާމުވަރަށް މިން



ރަމަޟާންމަހާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި  .10

 .ބެލެހެއްޓުމާއި، ހަނދު ސާބިތުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނިންމާގޮތް އިޢްލާން ކުރުން

އި، މިފަދަ މާނައެއް ކުރެވޭގޮތަށް ގެ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމާތަކުދީންވައި އެހެން ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ފިޔަ .11
 .ހިންގާ ކަންތައްތައް މަނާކުރުން

ފަރުޟު ޒަކާތާ ބެހޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ކޮންމެ  .12

ގެ ޒަކާތާއި ފިޠްރުޒަކާތުގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި، ހަމަހަކުން އެއްފަހަރު ނިޞާބު އިޢްލާނުކުރުމާއި، މުދަލު

ނޑައަޅައި، އެފަ ފައިސާ ދިނުމާއި އެކަންކަމާބެހޭ އެތްތަކަށް ރާޒަކާތުގެ ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަ

 .ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

 .އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައިވާ އިސްލާމީ ކުތުބުޚާނާ ހިންގުން .13

 .ވަސްތަކާއި ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުންރަމަޟާންމަހުގެ ދު .14

ދީނީގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި މުނާސަބާތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް  .15

 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

 ނަމާދާއި، އެހެނިހެން ނަމާދުތައް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހުކުރުނަމާދާއި، ދެޢީދު ދެނަމާދާއި، ކޭތަ .16

 .ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި، އެކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުން

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްކުރާނެ މީހުން ބިނާކުރުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް  .17

 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ޢިއްޒަތުގައި ވަޅުފުޅުލުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާ ބޭފުޅުން ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ވަޅުފުޅުލުމާ ރަސްމީ  .18

 .ބެހޭގޮތުން ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

 . ފޮނުވާ މީހުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންށްސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ޙައްޖަ .19

މްރާއަށްދާ މީހުންނާއި، ޖަމާއަތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި، އެފަދަ ޢުޖެއިން ޙައްޖަށްދާ މީހުންނާއި، ރާއް .20

ންމެ މާއި، ކޮޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަމާބެހޭގޮތުން ބަލަހައްޓަންމީހުންގެ ރަޖިސްޓަ

ވެރިންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާނެ ވަގުތީ މަރުކަޒެއް އަހަރަކު ޙައްޖު މޫސުމުގައި މައްކާގައި ޙައްޖު

 . ގާއިމްކުރުން

ސާސީ ޣައިރު މުސްލިމުން އިސްލާމްވުމުން ދޫކުރަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމާއި އިސްލާމްދީނާ ބެހޭ އަ .21

 .ލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުންމަޢް

 2 



 .ން ބޭރުން ދީނީ ތަޢްލީމު ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިންނާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ބެލެހެއްޓުންރާއްޖެއި .22

  .  ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުންއިމްސާކިއްޔާ .23

ންަނ ދީނީ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށާއި ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ފަތުވާ ދިނުމަށް އޮ .24

 .ފަތުވާކޮމެޓީގެ ކަންކަން ރާވާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

ލީމީ ދާއިރާއާގުޅިފައިވާ ދީނީ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލަފާދިނުމާއި، ކިޔަވާ ތަޢް .25

ން އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަކުދިންގެ މެދުގައި ދީނީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރި

 .ކޭޝަނާ ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުންއެޑިޔު

 ސްކޫލުން ފެށިގެން ރީދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރައިމަ .26

ސްކޫލު ދައުރު ނިމެންދެން އިސްލާމީ ތަހުޒީބާއި ތަރައްޤީގެ މަގުން ދީނީ ކަންކަމަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ 

އްޗަށް، އުނގަންނައިދީ، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ކިޔަވައިދީ، އެހެން މީހުންގެ މުހިންމުކަމުގެ މަ

ޚިޔާލާއި ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ބާރުއަޅާނޭ ގޮތުގެ މަތިން، ކަރިކިއުލަމް އެކުލަވާލުމަށް މިނިސްޓްރީ 

 .އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ލަފާ ދިނުން

 .ނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުންމިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސްތައް ދި .27

 .ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުންކީރިތި ޤުރުއާނާ .28

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ  .29

 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

 .ގެ ދަށުންނެވެ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުރުކަޒު ހިނގަމުންދާނީ މިނިސްޓްރީކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަ

 ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް

 .ބެހޭ ޢިލްމުތައް އުނގަންނައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުންކީރިތި ޤުރުއާނާ .1

 .ރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ރާވައި ހިންގުންޤު .2

ގެ ތާރީޚާބެހޭ ފޮތްތަކާއި މުޞްހަފުތައް، ގިނަދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެ ގޮތަކަށް ކީރިތި ޤުރުއާނު .3

 .ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން
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ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބެންހުރި ކުރީގެ ބައެއް މުޞްޙަފުތައް ޢާންމުންނަށް ފެންނަން  .4

 .ހުންނާނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ނުމުގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުމާއި، ހިތުދަސްކޮށްދިވީދު މަގުން ރީތިކޮށް ކިޔަވަން ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖް .5

 .ހިންގުން

ކީރިތި ޤުރުއާން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް، ޝާއިޢު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ  .6

 .ފަސޭހަކަމާއެކު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

 .ލޫމާތު ބެލެހެއްޓުންދިނުމާއި، ލިޔުންދޭ މީހުންގެ މަޢްޡުކަމުގެ އިމްތިޙާނުކޮށް، ލިޔުން ޙާފި .7

 . ޤުރުއާން މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސްތައް ރާވައި ހިންގުން .8

 . ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ޤުރުއާން ކްލާސްތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން .9

ރާއްޖެއިން ކުދިން ބައިވެރިކުރުމާއި، އެކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގައި  .10

 . ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

____________________ 
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