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ާހުާއެކަޑަމާީާއިސްލ މީާފިޤްާ

ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާ
ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ

 IFA/2010/01ނަންބަރު:ާާ

 2ާޤަރ ރު

ާަތްނތަްނާއަޅުކަްނކުރ ާއަހުލުވެރިްނާޣައިރުދީްނތަކުގެާރ އްޭޖގައިާދިވެހި

 ޤަރ ރުާެނރޭާގޮތުްނާފ ޅުކުރުމ ބެހޭާޝިޢ ރުާދީީނާއެބައިީމހުްނގެާ،ބިނ ކުރުމ އި
 

دُ  َمح َق ُّ  َوّدينُّ  ِّبْلح َدُى  َرس ولَهُ   َأرحَسلَُ  اَلّذُي  لِّلَُّ  َاْلح ينُّ  َعَلُى  لّي ظحّهَرهُ   اْلح   الحَكاّفر وَنُ،  كرّهَُ  َوَلوُح  ك لّ هُّ  الدّ 
َسانُ   تَّبَعه مُح  َوَمنُح  َأْجحَّعنَي،  َوَأصحَحاّبهُّ  آّلهُّ  َوَعلى  للاُّ  َعبحدُّ  ّدُبحنُُّم َمَُ  نَّبيّ َنا  َعَلى  َوالَساَلمُ   َوالَصاَلةُ    ّإَلُ  ِبّّحح

يّن، يَومُّ  ُ:َأَمابَ عحدُ  الدّ 
ާބައްާާާާާާާާާ ާކަންތައްތައް ާއެންމެހައި ާދައުލަތުގެ ާއިސްލ މީ ާގޮތުގައި ާއޮންނަންވ ނާީާޝައްކެއްނެތް ޓަންވެފައި

ޝަރީޢަތުގެާއުޞޫލުތަކ އިާޤަވ އިދުތަކ ާއެއްގޮތްވ ާގޮތުގެާމަތިންނެވެ.ާކޮންމެާމުސްލިމަކުާވެސާްާާއިސްލ މީ
ގެާޙަޟްރަތުގައިާޙައްޤުާދީނަކީާއިސްލ މްާދީންކަމެވެ.ާއެކަލ ނގެާވަޙާީާާާهللاޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތަކީ،ާމ ތާްާ

ާކުރައްވ ފައިވެއެވެ.ާާ

ۡين ََِّّان َّ ﴿ م ََّّاللٰ ََِِّّعۡند ََّّالدِ  ގެާޙަޟްރަތުގައިާޙައްޤާުާللُاހަމަކަށަވަރުންާ(ާމ ނައަކީ:ާ"١٩:َّعمرانَّآل)   ﴾ اۡۡلِۡسَل 

ާދީނަކީާއިސްލ މްދީނެވެ."ާއަދިާވެސްާވަޙީކުރައްވ ފައިވެއެވެ.

ت غَََّّّو م نَّۡ ﴿َّ مَََّّّغ ۡي َََّّّي  ب ۡ ًناََّّاۡۡلِۡسَل   (ާމ ނައަކީ:٨٥:ََّّعمرانََّّآل)  ﴾ اۡۡلِٰسرِۡين َََِّّّمن َََّّّاۡۡلِٰخر ةَََِِّّّفَََّّّو ه و َََِّّّمۡنه َََّّّي ُّۡقب ل َََّّّف  ل نَََِّّّۡدي ۡ

ާدين" ާގޮތުގައި ާާدينُإسالمއެއްގެ ާدينނޫން ާއެދޭމީހ  ާ ،ފަހެާ(ދަންނ ށެވެ!)އެއް ާކިބައިން ާާ( އެކަން)އެމީހ ގެ
ާގެއްލެނިވެގެންވ ާމީހުންގެާތެރެއިންނެވެ."ާާ ،ގައިާއޭނ ާވ ހުށީާآخرة ،އެއްާނުކުރައްވ ާހުށްޓެވެ.ާއަދިقبول
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ާޤ ާާާާާާާާ ާދައުލަތު ާއައިސްލ މީ ާމިޙަޤީޤަތުގެ ާވެގެންވަނީ ާއެންމެއިމު ާދައުލަތުގެ ާއިސާްާލީގައިކަމުން،
ާވ ންޖެހެނީ،ާތައުާ ާވ ޖިބަކަށް ާޙިމ ޔަތްކުރުމ އި ާޙިކްމަތްތެރިާللاޙީދު ާޤ އިމުކުރުމ އި ާބިންމަތީގައި ާާގެާޝަރީޢަތް

ާކަމ އިާރިވެތި ާކަންކޮޅުތަކުގައާިާދުާާގޮތުގައިާނަސޭޙަތްދީގެންާއިސްލ މްދީނަށްާގޮވ ލައި،ާއިސްލ މްދީން ނިޔޭގެ
ާމަސައްކަތް ާދަޢުލަތުގާެާާާފަތުރަން ާއިސްލ މީ ާވެސް ާކުރުމަކީ ާރައްކ ތެރި ާޙިމ ޔަތްކޮށް ާއިސްލ މްދީން ާއަދި ކުރުމެވެ.

ާއެންމެާއަސ ސީާއެއްާމަޤްޞަދެވެާ.
އިސްލ މީާދައުލަތެއްގެާރަސްމީާދީނަކީާއިސްލ މްދީންާކަމަށްާވީހިނދު،ާއިސްލ މްދީނަށްާނަޞްރާުާާާާާާާާ
ާ ާއެދީންތަކުގާެާللُاދިނުމ އި ާހިތްވަރުދީ ާދީންތަކަށް ާއެހެން ާއިސްލ މްދީން ާގޮވ ލުމ އި ާއެއްކައުވަންތަކަމަށް ގެ

ާދައުލަތެއްގައި ާއިސްލ މީ ާކުރ ނެތަންތަން ާއަޅުކަން ާއަޙްލުވެރިން ާމ ތް ާއެޅިގެން ާކަނޑަ އަށާްާާللاާބިނ ކުރުމީ
ާނުާ ާމެނުވީ ާކަމުގައި ާވ ގިވެރިވުން ާކުރުމަށް ާދީނުގައިާޝިރްކު ާއިސްލ މް ާމިއީ ކަނޑައެޅިގެނާްާާވ ނެއެވެ.

ާވަޙީކުރައްވ ފައިާވެއެވެ.  للا  މަނ ކުރެވިގެންވ ާކަމެކެވެ،ާމ ތް

ثَّٱَّع ل ىَّت  ع او ن وا ََّّو ۡل َََّّّۖلت  ْقو ىَّٰٱو ََّّْلِب َِّٱَّع ل ىَّو ت  ع او ن وا َّ ﴿َّ َّاملائدةََّّسورة)       ﴾َّْلع ْدوٰ نَّٱو ََّّْْلِ :٢ )َّ "ާ ދާިާއަާމ ނައަކީ:

ާކުޅައުމ އި ާއެހީވެتقوى ،ހެޔޮކަންތައް ާއަނެކަކަށް ާއެކަކު ާތިޔަބައިމީހުން ާމައްޗަށް ވ ގިވެރިވ ށެވެ!ާާާ،ވެރިވުމުގެ

ާ" ވ ގިވެރިާނުވ ށެވެާ!ާ،ތިޔަބައިމީހުންާއެކަކުާއަނެކަކަށްާއެހީވެ ،ތެރިވުމުގެާމައްޗަށްعداوُةއަދިާފ ފަވެރިވުމ އިާ

 އަށް ޝިރުކު ކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑު ފާފައެއް މިދުނިޔެ މައްޗަކު ނުއޮންނާނެއެވެ.  للاމާތް 

ާފަދާަާާާާާާާާ ާވީހިނދު،ާފައްޅި ާޤައުމަކަށް ާއުޅޭ ާދިރި ާމުސްލިމުން ާސައްތަ ދިވެހިރ އްޖެއަކީާސައްތައިން
ާމުސްލިމު ާއަދިާޣައިރު ާކަމެއްނޫނެވެ. ާޤަބޫލުކުރެވޭނެ ާހުރުމަކީ ާމިރ އްޖޭގައި ާބިނ ތަކެއް ާއަޅުކަންކުރ ނެ ން

)ނުބައިާކަންކަމަށްާމަގުފަހިވ ާދޮރުތައްާބަންދުކުރުން(ާާާالذرائعَُسدُ އިސްލ މީާޝަރީޢަތުގެާދަލީލެއްކަމަށްވ ާ

މިާއަޞްލުގެާދަށުން،ާސައްތައިންާސައްތަާއިސްލ މީާދިވެހިރ އްޖޭގެ،ާއަންނަންާއޮތްާޖީލުތަކުގެާހިތްތަކުގައާިާ
ާއަމ ންކަމ އާިާ ާއަމަން ާޤައުމުގެ ާހުއްޓުވައި، ާކަންތައްތައް ާއުފެދިދ ނެ ާޝައްކު ާމެދު އިސްލ މްދީނ 

ސްކަމ އިާޢ ންމުާމަޞްލަޙަތުާގެއްލިގެންާހިގައިދ ނޭާއެންމެހައިާދޮރުތައްާބަންދުކުރުމީ،ާދިވެހާިާޞުލްޙަމަސަލަ
ާދައުލަތުގެާމައްޗަށްާލ ޒިމުވެގެންވ ާކަމެމެވެ.ާމިއީާޝަރުޢީާހަމަތަކުގެާމަތީންާމިކަންާއޮތްާގޮތެވެ.ާާ

ާޤ ނޫނުާާާާާާާާ ާއެންމެހައި ާއަސ ސީއ އި ާޤ ނޫނު ާދިވެހިރ އްޖޭހެ ާއިތުރުން ާމިޙަޤީޤަތާްާމީގެ ާވަނީ ތަކުން
ާއެހެންދީންތަކުގާެާ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާޤ ނޫނުތަކުން ާރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ާފަހެ، ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.
ާޤ ނޫނާުާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާމިކަން ާނުދެއެވެ. ާޖ ގައެއް ާމިންވަރަކަށް ާއެއްވެސް ާޤ އިމްކުރުމަށް ބިނ ތައް

ާޝަރުއީކޯ ާޤ ނޫނުތަކުންނ އި ާމިގޮތުނާްާއަސ ސީންނ އި ާފެނެއެވެ. ާސ ފުކޮށް ާވަރަށް ާނިންމުންތަކުން ޓުތަކުގެ
ާއަންނަނިވިާކަންތައްތައްާފ ހަގަކޮށްލަމެވެާ.
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ގައިާވ ގޮތުގެާމަތިންާދިވެހިރައްޔިތަކަށްާވެވޭނާީާާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހާ(9ާާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުާއަސ ސީގާެާ -1
ށްާމެނުވީާދިވެހިާރައްޔިތަކަށްާނުވެވޭނެކަނާްާހަމައެކަނިާމުސްލިމުންނަށްކަމުން،ާމިރ އްޖޭގައިާމުސްލިމަކަ

 ކޮށްދީފައެވެ.ާާާޤ ނޫނުއަސ ސީންވަނީާކަށަވަރު
ާމިގޮތަށްާ ާމިމ އްދ ގައި ާއެހެނާްާާއ ދެ! ާފިޔަވައި ާއިސްލ މްދީން ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާއޮތުމުން ބަޔ ންކޮށްފައި

އެވެ.ާޤ ނޫނުގެާޙުދޫދުގާެާއެއްވެސްާދީނަކަށްާފުރުޞަތުާނެތްކަންާމިވަނީާވަރަށްާސަރީޙަކޮށްާކަނޑައެޅިފަ
ތެރޭގައިާދިވެހިރައްޔިތަކަށްާވެވެނީ،ާއެމީހަކުާއިސްލ މްދީންާމަތީގައިާދެމިހުރިކަމުގައިާވ ނަމައެވެ.ާއަދާިާ
ާދިވެއްސަކަށާްާ ާމީހަކަށްވީތީ، ާއުފަން ާބައްޕައަކަށް ާމަންމައަކ އި ާދިވެހި ާއެމީހަކީ ާމީހަކު އެއްވެސް

ާދިވެހިާރައްޔިތަކަށްވުމަށްޓަކައިާޤ ނޫނާުާނުވ ނެކަމަށ އި،ާއެމީހެއްގެާދީނަކީާއިސްލ ާ ާކަމުގައިވުމަކީ މްދީން
ާއަސ ސީގައާިާ ާޤ ނޫނު ާކުރީގެ ާމީގެ ާބަޔ ންކުރެވިފައެވެ.ާމިއީ ާމިވަނީ ާކަމެއްކަމުގައި ާލ ޒިމުކުރ  އަސ ސީ
ދިވެހިާދެމަފިރިއަކަށްާލިބޭކުދިންާދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުމަށްާއޮތްާފުރުޞަތުާވެސްާހަނިކޮށްާއިސްލ މްދީނާްާ

ާރައްކ ތެރިކުރުމުގެާގޮތުންާގެނެވުނުާއިސްލ ޙީާމ އްދ އެއްކަންާކަށަވަރެވެ.
2- ާ ާއިސްލ މްދީނަކ10ާާީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާކަމަށ އި ާއިސްލ މްދީން ާދީނަކީ ާދައުލަތުގެ ާމ އްދ ގައިވަނީ ވަނަ

ާމަޤް ާމަޞްދަރުކަމުގައެވެ.ާމިމ އްދ ގެ ާމައިގަނޑު ާޤ ނޫނުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގައިދިވެހިރ އްޖޭގެ ހެދާޭާާޞަދަކީ
ާހެދޭާޤ ނޫނުތަކަކަށްވުމ އި ާއިސްލ މީާޝަރީއަތ ފުށުާނައަރ ާގޮތަށްާ ސްލ މާީާއި  ،އެންމެހ ާޤ ނޫނުތަކަކީާވެސް
 ގެއެވެާ.ާނޝަރީއަތުގައިާއެކަމެއްާއޮންނަގޮތ އިާޚިލ ފަށްާރ އްޖޭގައިާޤ ނޫނެއްާހެދިގެންާނުދިއުންކަންާއެ

ާއަސ ސީގެާ -3 ާ)ށ(ާވ16ާާަޤ ނޫނު ާމ އްދ ގެ ާޤ ނޫނަކުނާްާގައިވަނީ،ާރައްޔިނަ ާމަޖްލިހުންާފ ސްކުރ  ތުންގެ
އިސްލ މްދީނުގެާއަޞްލުތައްާރައްކ ތެރިކޮށްާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާއަސ ސީާޙައްޤުތައްާބަޔ ންކުރ ާބ ބުގައިވ ާާ

(ާ ާ(ާގައ6ާިޙައްޤެއްާރައްޔިތުންގެާމަޖްލިހުންާފ ސްކުރ ާޤ ނޫނަކުންާހިފެހެއްޓިދ ނެކަމަށެވެ.ާއަދިާމިމ އްދ ގެ
ާރައްކ ތެރި ާއަޞްލު ާއިސްލ މްދީނުގެ ާއެއީ ާހިފަހައްޓ އިރު ާޙައްޤެއްާ ާމިގޮތުން ާކޮންމެހެނާްާާާވަނީ ކުރުމަށްޓަކައި

ހިފަހައްޓަންޖެހޭާކަމެއްތޯާކޯޓުތަކުންާބަލަންޖެހޭކަމަށެވެ.ާދިވެހިރ އްޖޭގައިާއިސްލ މްދީންާފިޔަވައިާއެހެނާްާ
ާއިސްލ ާ ާމަގުފަހިވެ،ާމިރ އްޖޭގައި ާދީނަކަށް ާފުރުޞަތުނެތްކަމ އި،ާާއެއްވެސް ާއެހެންދީނަކަށް ާދީންނޫން މް

އިސްލ މްދީންާކުރިއަރުވަންާޤ ނޫނުހަދ ާމަޖްލިހަށްާމިމ އްދ އިންާލ ޒިމްކުރެއެވެ.ާއަދިާމިޒަމ ނުގެާއެހެނާްާ
ލ ފުވ ާކަންތައްވެސްާޤ ނޫނުގެާތެރެއިންާވުޖޫދަށާްާާޙައްޤުތަކުގެާނަމުގައިާދީނ އިާޚިާޤައުމުތަކުގައިާއެކިއެކި

ާއެފަދާަާއަންނަ ާރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައި ާއިސްލ މްދީން ާޖ ގަނުދީ، ާކަންތައްތަކަށް ާއެފަދަ ކަމަށްބަލައި،
  ޙައްޤުތައްާވެސްާހިފެހެއްޓޭނެކަންާމިމ އްދ އިންވަނީާކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

4- ާ ާއިސްލ މްދީނުގ27ާާެާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވެސްވަނީ ާމިނިވަންކަން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާމ އްދ ގައި ވަނަ
ޞްލަކ ާޚިލ ފުނުވ ނެާގޮތެއްގެާމަތިންާބުއްދިއަށްާފެންނަާގޮތްތަކ އި،ާޚިޔ ލުތައްާދުލ އިާޤަލަމުންާއަދާިާއަ
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އެނޫސްވެސްާގޮތްގޮތުންާފ ޅުކުރުމުގެާމިނިވަންކަންދީފައެވެ.ާއެހެންާދީންތަކުގެާޝިޢ ރުތަކ އިާއަޅުކަންކުރާ 
ާއަ ާތެރެއިން ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާވެސް ާބިނ ކުރުމަކީ ާހިނދު،ާާތަންތަން ާބަލަންޖެހޭ ާކަމެއްކަމަށް ތުވެދ ނެ

މިމ އްދ ގައިވަނީާއިސްލ މްދީނުގެާއަޞްލަކ ާޚިލ ފުނުވ ނެާގޮތެއްގެާމަތިންމެނުވީާދިވެހިރ އްޖޭގައިާއެކަނާްާ
ާޔަޤީން ާމުވ ޠިނުންގާެާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ާމިރ އްޖޭގެ ާއެހެންބަޔަކު ާމުސްލިމުންނޫން ކޮށްދީފައެވެ.ާއެގޮތުން

ާތިބުމަށް ާމުސްާގޮތުގައި ާޢައިރު ާނެތްތަނެއްގައި، ާބިާޖ ގައެއް ާތަންތަން ާއަޅުކަންކުރ  ނ ކުރުމަކީ،ާާލިމުން
ޤ ނޫނީާހަމަތަކުންާބަލ އިރުާވެސްާކުރެވޭނެާކަމެއްނޫންކަންާމިމ އްދ އިންާވަރަށްާޞަރީޙަކޮށްާއެނގެއެވެ.ާާ

ާއަާ ާއިސްލ މްދީނުގެ ާޢަމަލަކީ ާކޮންމެ ާފަދަ ާބަލިކަށިވ  ާއަޤީދ  ާއިސްލ މްދީނުގެ ާޚިލ ފުވ ާާއެހެނީ ޞްލުތަކ 
 އެއްކަންާޤަބޫލްކުރަންޖެހެއެވެާ.އަދިާއަޞްލުާދެމިއޮތުމަށްޓަކައިާއެކަންާނައްތ ލުންާލ ޒިމްާސިފަ

5- ާ 67ާާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގައިވަނީ، ާމީހެއްގެވަނަ ާކޮންމެ ާވ ޖިބުވ ާާާޙައްޤުތަކ އިއެކު މައްޗަށް
ސްލ މްދީނުގެާއަޞްލަކ ާޚިލ ފުނުވ ނެާގޮތުގާެާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ.ާއެގޮތުންާމިމ އްދ ގެާ)ޅ(ާގައިވަނީާއި

ާދިވެހާިާ ާގައިވަނީ ާ)ކ( ާމިމ އްދ ގެ ާކަމަށ އި، ާކުރިއެރުވުން ާގޮތްތައް ާއުޞޫލުތަކ އި ާދިމިޤްރ ޠީ މަތީން
ާޘަޤ ފަތ އިާމ ދަރީބަސްާރައްކ ތެރިކޮށްާދަމަހައްޓަންވ ނާެާ ާއިސްލ މްދީނ އިާރ އްޖޭގެ ދައުލަތުގެާދީންކަމުގައިވ 

ރ އްޖޭގައިާއެހެންާއެއްވެސްާދީނެއްގެާބިނ އެއްާޤ އިމްކުރުމ އި،ާއަދިާއެދީންތައްާފެތުރުމަށާްާކަމަށެވެ.ާދިވެހި
މަގުފަހިވ ާފަދަާއެއްވެސްކަމެއް،ާދިވެހިާއެއްވެސްާރައްޔިތަކުކޮށްގެންާނުވ ނެކަންާމިމ އްދ އިންާސ ފުކޮށާްާ

ާމަޖްނއެ ާރައްޔިތުންގެ ާބުނުމުން،ާއޭގައި ާރައްޔިތެކޭ ާދިވެހި ލިހ އި،ާސަރުކ ރ އި،ާޝަރުޢީާގެއެވެ.ާއަދި
ާފަރ ތް ާމިއެންމެހައި ާހިމެނޭއިރު، ާވެސް ާމަސްއޫލިއްޔަތުނިޒ މު ާއެންމެއިސް ާތެރޭގައާިާތަކުގެ ތަކުގެ

ާއެނގޭކަމ އި،ާާ ާސ ފުކޮށް ާހިމެނޭކަން ާދެމެހެއްޓުން ާރައްކ ތެރިކޮށް ާއިސްލ މްދީން ދިވެހިރ އްޖޭގައި
ާއެހެ ާއަޅުކަންކުއެހެންކަމުން ާމީހުން ާތެރެއިނާްާންދީންތަކުގެ ާދިވެހިންގެ ާބިނ ކުރުމަކީ ާތަންތަން ާވަކި ރަން

އެހެންދީންތައްާވަނުމުގެާދޮރުހުޅުވުމ އި،ާއެދީންތަކަށްާދިވެހިންވަނުމަށްާގޮވ ލަންާފުރުޞަތުާހުޅުވުނީކަމަށާްާ
ާމިންވަރަކަށާްާ ާއެއްވެސް ާއަސ ސީ ާޤ ނޫނު ާޖުމުހޫރިއްޔ ގެ ާދިވެހި ާއެއީ ާކަމަށ އި، ާކަމެއް ބަލަންޖެހޭ

ާހުއްޓުވ ާާޖ ގަދޭކަމެ ާކަމެއް ާމިފަދަކޮންމެ ާއިތުރުން ާމީގެ ާއަދި ާއެނގެއެވެ. ާމިމ އްދ އިން ާނޫންކަން އް
ާކަމެއްކަނާްާ ާޖެހޭ ާކުރަން ާދިވެހިރައްޔިތަކު ާކޮންމެ ާމަސައްކަތްކުރުމަކީ ާކުރިއަރުވަން އިސްލ މްދީން

ސްާކުރަންޖެހޭނާީާޞަރީޚަކޮށްާއެނގެއެވެ،ާމިގޮތުންާދިމިޤްރ ޠީާއުޞޫލުގެާތެރެއިންާކުރ ާކަންތައްތައްާވެ
ާމިމ އްދ އިނާްާ ާމަތީންކަން ާގޮތެއްގެ ާޚިލ ފުނުވ ނެ ާއިސްލ މްދީނ އި ާދީންކަމުގައިވ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ

 އެނގެއެވެ.ާާ
ވަނަާމ އްދ ގައިާރައްޔިތުންގެާމަޖްލީހަށްާލިބިދޭާބ ރުތަކުގެާތެރެއިންާޤ ނޫނުހެދުމުގ70ާާާެާޤ ނޫނުއަސ ސީގާެާ -6

ލ ފުާއެއްވެސާްާނީ،ާއިސްލ މްދީނުގެާއަޞްލަކ އިާޚި)ނ(ާގައިވ7ާާަގެާބ ރުާލިބިފައިވ އިރުާވެސްާއެމ އްދ 
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ކުރެވޭނެާކަމަށެވެ.ާމިމ އްދ އިންާވެސްާރ އްޖޭގައިާއިސްލ މްދީންާނޫންާއެހެނާްާނުާޤ ނޫނެއްާމަޖްލިހުންާފ ސްާ
ާޤ ނޫނަކުނާްާ ާފ ސްކުރ  ާމަޖްލިހުން ާރައްޔިތުންގެ ާއެހެންކަމުން ާފުރުޞަތުނެތްކަމ އި، ާދީނަކަށް އެއްވެސް

 ސްާއިސްލ މްދީނ އިާޚިލ ފުކަމެއްވ ނަމަާއެކަމެއްާއެމިންވަރަކަށްާބ ޠިލްވ ނެކަންާއެނގެއެވެ.ާާާވެ
ާ ާޤ އިމުވެފައިވަނީ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާވީހިނދު،ާާللُاއެހެންކަމުން، ާއިސްލ މްދީންކަމުގައި ާރަޙްމަތްފުޅުން ގެ

ާއެއީ ާކަމެއްކަމ އި ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ާފަޚުރުވެރިވެ،ާޝުކުރު ާދިވެހިން ާދީންތަކަށާްާއެއީ ާއެހެން ާލަދުގަނެ ާއެކަމ އި
ާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ާއިތުރުން ާމީގެ ާއެނގެއެވެ. ާކަމެއްނޫންކަން ާދައްކަންޖެހޭ ާވ ހަކަ މަގުފަހިކުރުމުގެ
ޙައްޤުތައްާކަނޑައަޅ ފައިވ އިރުާއެޙައްޤުތަކުގެާތެރޭގައިާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށ އިާދިވެހިރ އްޖޭގައިާދިރިއުޅޭާ

ޙައްޤުތައްވެސްާހިމެނޭކަމ އި،ާމިޙައްޤުތަކުގެާތެރޭގައިާވެސްާއެހެންާދީންތަކުގެާދީނާީާާފަރ ތްތަކަށްާލިބިދޭ
ާރައްޔިތުންގާެާ ާޚިލ ފަށް ާމިއ އި ާއަދި ާއޮތްކަމ އި ާފެންނަން ާދީފައިނުވ ކަން ާމިނިވަންކަން ޝިއ ރުތަކުގެ

)ޅ(ާާާާއްދ ގެވަނަާމ 67ާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ާއ އިާޤ ނޫނުާއަސ ސީގ70ާާާެާމަޖްލިހަށްާޤ ނޫނުާއަސ ސީގާެާ
ާމަސައްކަތްކުރުނާްާ ާކުރިއަރުވަން ާއިސްލ މްދީން ާމައްޗަށް ާރައްޔިތެއްގެ ާކޮންމެ ާއިން ާ)ކ( އަދި
ލ ޒިމްކުރ އިރު،ާއެހެންދީންތަކުގެާބިނ ތައްާޤ އިމްވެާއެހެންާދީންތަކުގެާޝިޢ ރުާފ ޅުކުރުމަށްާޖ ގަދިނުމަކާީާ

ާދިވެހިންާގެންދަންާމަގުފަހިވ ާކަމެއްކަނާްާއިސްލ މްދީންާކުރިއެރުވުމުގެާބަދަލުގައިާއިސްލ މްދީނ ާދުރަށް
ާޤަބޫލުކުރަންާޖެހެއެވެާ.

ދިވެހިރ އްޖޭގައިާއެހެންާދީންތަކުގެާބިނ ތައްާއަޅައިާއެދީންތަކުގެާޝިޢ ރުާފ ޅުކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުކަންކުރ ާާ -7
ާއަނެ ާނޫންކަންާޞަރީޙަކޮށްދޭ ާތަންދޭކަމެއް ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބިނ ކުރުމަކީ ާދަލީލަކާީާތަންތަން އް

ޤ ނޫނުާއަސ ސީގައިާދިވެހިންނަށ އިާބިދޭސީންނަށްާލިބިގެންވ ާއަސ ސީާޙައްޤުތައްާބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު،ާާ
ޙައްޤުތަކުގެާބ ބުގައިާއަސ ސީާޙައްޤެއްގެާގޮތުންާދީނީާމިނިވަންކަންާދީފައިނުވުމެވެ.ާދީނީާމިނިވަންކަނާްާ

ތަކުގެާއަޅުކަންކުރ ާތަންތަންކަމުންނ އިާއެފަދަާކަމަކަށާްާހ މަކުރުމުގެާއެންމެއިސްާދައުރެއްއަދ ާކުރަނީާދީންާ
 އަސ ސީާޙައްޤުތަކުންާވެސްާޖ ގަނުދޭާކަންާއެނގެއެވެާ.

ޤ ނޫނުތަކުންާއެހެންާއެއްވެސްާދީނެއްގެާޝިޢ ރުާފ ޅުކުރުމަކަށްާޖ ގަނުދޭކަނާްާ -8 ދިވެހިރ އްޖޭގައިާހެދިފައިވާ 
ާ ާނަންބަރު ާއިނ94/6ާާްާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނު( ާޙިމ ޔަތްކުރުމުގެ ާއެއްވައިވަންތަކަން ާދީނީ )ދިވެހިރައްޔިތުންގެ

ާ ާމިޤ ނޫނުގެ ާއެނގެއެވެ. ާދީނ1ާާީާވެސް ާއޮންނަ ާޒަމ ނުއްސުރެ ާ"ރ އްޖޭގައި ާވަނީ، ާމ އްދ ގައި ވަނަ
މ ންކަމ އާިާއެއްބައިވަންތަކަންާދެމެހެއްޓުމަކީާރ އްޖޭގެާމިނިވަންކަމ އިާސިޔ ދަތުާރައްކ ތެރިކޮށްާރ އްޖޭގެާއަ

ާދީނާީާ ާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ާކަމެއްކަމަށްވ ތީ، ާބޭނުން ާކޮންމެހެން ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައު ސުލްޙަމަސްލަޙަތު
އެއްވައިވަންތަކަންާޙިމ ޔަތްކުރުމަކީާދިވެހިސަރުކ ރ އިާރައްޔިތުންގެާމައްޗަށްާލ ޒިމްކަމެކެވެ."ާމިހެންނެވެ.ާާ

ާއިސްލ މްދީންާ ާރ އްޖޭގައި ާވެސް ާއޮތުމުން ާޤ ނޫނާުާމިހެން ާކަމ އި ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ާޙިމ ޔަތްކުރަން
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ާ)ޢ ންމުާޤ ނޫނުތަކެއް(ާގ4ާ/68ާާާެާނަމްބަރާުާ ވަނަާމ އްދ ގައިާމީހުންގެާބުއްދިއަށްާފެންނަވ ހަކަތައ8ާާާްާ)ޖ(
ާފުރަތަމަކަމެއްގާެާ ާބަޔ ންކޮށް ާނުވ ނެކަމަށް ާދައްކައިގެން ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަކަށް ާތިރީގައިމިވ  ދެއްކުމުގައި

4/75ާާލ ފުާވ ހަކަތަކެވެ.ާއަދިާޤ ނޫނުާނަމްބަރާުާއިވަނީާއިސްލ މްދީނުގެާއަޞްލ އިާޚިގައިާބަޔ ންކޮށްފަގޮތުާ
ވަނަާމ އްދ ގައިާއިސްލ މްދީނ އިާޚިލ ފުާނުވަތ4ާާާަާ)ާދިވެހިރ އްޖެއަށްގެާނައުންާމަނ ތަކެތީގެާޤ ނޫނުގެާ(ާާ

ާރ އްޖެއަ ާތަކެތި ާއަޞްލުތަކ އިާޚިލ ފަށްާލިޔެފައިވ  ާއެތަކެތިާދިވެހިރ އްޖޭގައާިާއިސްލ މްދީނުގެ ށްާގެނައުމ އި،
ާމިފަދައިނާްާ ާމުޅިންމަނ ކަމެއްކަމަށ އި ާފެތުރުމަކީ ާދިނުމ އި ާވިއްކުމ އި، ާގެންގުޅުމ އި، އުފެއްދުމ އި،
ާމިޤ ނޫނުތަކަށާްާ ާމިއީ ާހިމެނޭއިރު، ާބުދު ާގެންގުޅޭ ާއަޅުކަންކުރަން ާތެރޭގައި ާތަކެތީގެ މަނ ކޮށްފައިވ 

 ާޝަރުއީކޯޓުތަކުންާޢަމަލުކުރަމުންާއަންނަާޤ ނޫނުތައްކަންާއެނގެންއެބައޮތެވެާ.މިއަދ އިހަމައަށްާރ އްޖޭގެ
ކޮންމެހެންާއެމީހުންގެާއަޅުކަންކުރ ާތަންތަނާްާ،  އެހެންދީންތަކުގެާމީހުންާދިވެހިރ އްޖޭގައިާއަޅުކަންކުރުމުގައި -9

ާ ާލ ޒިމެއްނޫނެވެ. ާވަގުތަމިކަހުރުން ާއުފެދުނު ާމިސުވ ލު ާފަދަމުގައި ާސްވިޒަލޭންޑް ާޤައުމުތަކުގައާިާކީ
ނ ކުރުންާހުއްޓުވައި،ާމުސްލިމުާއަންހެނުންނަށްާހުރަސްތައްާކުރިމަތިކޮށްާއިސްލ މްދީނ އާިާމުންނ ރުތައްާބި

އްާހިންގޭާވަގުތަކަށްާވީހިނދު،ާދިވެހިރ އްޖެާފަދަާއިސްލ މީާދައުލަތެއްގައިާޣައިރާުާދެކޮޅަށްާޙަރަކ ތްާތަ
ދީންތަކުގެާމީހުންާއަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައިާވަކިާތަންތަންާބިނ ކުރުމުގެާވ ހަކަާދެއްކުމަކީާއިސްލ މްދީނަށ އިާ

 މުސްލިމުންނަށްާނިކަމެތިކަންާއަންނ ނެާކަމެއްކަންާކަށަވަރެވެ.

ދިވެހިރ އްޖޭގާެާާމަތީގައިާބަޔ ންކުރެވުނުާޝަރުޢީާދަލީލުތަކ އިާޤ ނޫނީާހަމަތަކަށްޓަކައިާމިހެންކަމުން،
ތަންތަނ އި،ާާ  އެއްވެސްާތަނެއްގައިާމ ތްވެގެންވ ާއިސްލ މްދީންާނޫންާއެހެންާއެއްވެސްާދީނެއްގެާއަޅުކަންާކުރ ާާ

ާމުސްލިމުާ ާޣައިރު ާޒިޔ ރަތްކުރ  ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ާޤ އިމުކުރުމ އި، ާޝިޢ ރާުާބިނ ތައް ާދީނީ ާއެމީހުންގެ ން
ާއެބައިމީހުންާ ާބެހެއްޓުމ އި، ާތަކެތި ާދައްކުވައިދޭ ާދީނުގެާޝިޢ ރު ާޣައިރު ާދިރިއުޅޭ ާތަންތ ނގައި ާހ މަ   ހ މަކުރުމ އި

  އަޅުކަންކުރަންާގެންގުޅޭާތަކެތިާދިވެހިރ އްޖޭގައިާވިއްކުމ އި،ާއެބައިމީހުންގެާދީނީާޝިޢ ރުތައްާދިވެހިރ އްޖޭގައާިާ

ާތުންާކަމެއްާހިންގުމަކީާހުއްދަވެގެންވ ާކަމެއްނޫންާކަމުގައިާކަނޑައަޅަމެވެ.ފެތުރުމުގެާގޮ
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