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 ފެށުން  .1

 احلمد هلل رب العا ملني والصالة والسالم على نبىينا حممد وعلي آله واصحابه امجعني. 

ވަނަ އަހަރު    2021އާއި،  ވަނަ މާއްދާ  14  ގެ  2ޗެޕްޓަރ    (ޖ. )އޮފިޝަލް ކަންތައ68/2ްމި ރިޕޯޓަކީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

މަތީ   އެންމެ  ފަތުވާދޭ  ޤަވާއިދުމަޖިލީއިސްލާމީ  ހިންގާ  ޤާނޫނާއި،  މަތީން  ހުގެ  ގޮތުގެ  ޒިންމާތަކާއި   މަޖިލީހުގެގައިވާ 

މަޤްޞަދުތައްމަސްއޫލިއްޔަތުތަ ޙަރަކާތްތަކާއިލުކުރުމަށްޓަކައި  ހާޞި  ކާއި،  ހިންގުނު  މަސައްކަތްތަކަށާއި،  ނިންމުނު   ،  ކޮށްފައިވާ 

މަސައްކަތްތަކާއި އެކުލަވާލާ   ،މުހިންމު  މައްޗަށް  ގޮތުގެ  ގެންދެވިފައިވާ  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތްތައް  ދާއިރާގެ  ހިންގުމުގެ  އޮފީސް 

 .ވެ" އ2021ެޓް ޕޯއަހަރީ ރި"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 ތަޢާރަފް  .2

ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށް ކަޑައަޅާފައި   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   10އަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު  

އޮތުމާއި، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ މުސްލިމެއްކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ މައިގަނޑު މަސްދަރަކީ އިސްލާމް ދީންކަމަށް 

 10 އެއްވެސް އަސްލަކާ ޚިލާފު ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން ނުވާނޭކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ  އިސްލާމް ދީނުގެ  ،އޮތުމާއި  ކަނޑައެޅިފައި

ހިމާޔަތްކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ  އެދީން    ،އިސްލާމް ދީނުގެ އަޞްލު ހިފަހައްޓައި،  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންވެފައި ވުމާއި

އްޓުމަށްޓަކައި  ތްކޮށް، ދިވެހިންގެ މެދުގައި ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ދެމެހެދީން ހިމާޔަ  އެކު، އިސްލާމްވެފައި އޮތުމާމައްޗަށް ލާޒިމު

 ރައްކާތެރިކޮށް އެ،  އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކޮށް  ކަމަކަށްވާތީ،  މަސައްކަތްކުރުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

މި މަޖިލީހަކީ، މަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ މި އިދާރާގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައެވެ.  ދީނުގެ އުޞޫލުތައް ފެތުރު

 .އިދާރާއެކެވެވަކި ހިނގަމުންދާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ެބލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުން

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް ވުޖޫދުވެގެން އައީ، ޤާނޫނު ،  މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައިމުސްތަޤިއްލު  މިނިވަން،  

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު    2)ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް    94/6ނަންަބރު  

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީގޮތުން ށުމުންނެވެ.  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މި    05ގެ    2016/06

ށާއި،  ސަރުކާރަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާނެ އެކިއެކި ދީނީ ފަތުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަ،  ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދޭ ކަންކަމުގައި

އިރުޝާދު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، "އިސްލާމީ ދިރާސާތައް ކުރުމަށާއި، އެކަންކަމާ ގުޅޭ ދީނީ ލަފާޔާއި    ކުގެފިޤުހީ އައު މައްސަލަތަ

 އެވެ. ވީ ހޯމަ ދުވަހު 2016އޭޕްރިލް  25 އުފައްދާފައި ވަނީ  ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް"ގެ ނަމުގައި މަޖިލީހެއް
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 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންޑޭޓް  .3

ވަނަ އިސްލާޙު    2)ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް    94/6ޤާނޫނު ނަންަބރު  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ    7ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  

 މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ފަތުވާ ދިވެ .1 ދީނީ  ޭބނުންވާ  މުޖުތަމަޢަށް  ދިވެހި  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ޤާއިމުކޮށް  އެއްަބއިވަންތަކަން  ދީނީ  ހިރާއްޖޭގެ 
 ؛ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދޭ ދީނީ ކަންކަމުގައި، އެ މުއައްސަސާތަކަށް ޭބނުންވާ އިސްތިޝާރީ   .2

 ؛ ފޯރުކޮށްދިނުންލަފާ 

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި  ،  އިސްލާމީ އުންމަތަށް ދިމާވާ ފިޤުހީ އައު މައްސަލަތަކަކީ ކޮަބއިކަން ދެނެގަނެ .3
ގޮތުން ފަތުވާ ދިނުން މުހިންމުކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ މައްސަލަތަކުގައި، ދީނީ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް    ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ

 ؛ ނުންފޯރުކޮށްދި

ކޮށް، އެފަދަ    ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަމުގެ ދިރާސާތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ .4
 ؛ މައްސަލަތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ދީނުގެ  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ނައްތާލުމަ .5
މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާތަކާއި ސެމިނަރތައް ރާވައި   އިކި މައްސަލަތަކުގައި ޚިޔާލު ހޯދަ އެ

 ؛ ހިންގުން

ރާސާކޮށް ލިޔެފައިވާ  ދި   އްތަޢުޟޫއުމަ  ދީނީ ކަންކަމުގައި ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ދީނީ ތަފާތު .6
 ލިޔުންތައް ޝާއިޢުކޮށް ނެރުން. 

   އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް  .4

ވަނަ އިޞްލާޙު   2އަށް    )ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  94/6ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ "އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް"   05ގެ    2016/6ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  

 )ތިނެއް( މެންަބރުންނެވެ.   3ރައީސްއާއި  އެކުލެވިގެން ވަނީ ފަސްމެންަބރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނާއިުބ
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މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން ތިއްެބވި ގޮތާއި މަޤާމުތައް ތިރީގައި   ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  2އޮގަސްޓް    ގެވަނަ އަހަރު  2021

 އެވަނީއެވެ.

 

ވަނަ ދުވަހު    2އައްޝައިޚް އިްބރާހީމް އަޙްމަދު އަދި އައްޝައިޚް ޙަސަން ތައުފީޤްގެ މެންަބރު ކަމުގެ މުއްދަތު އޮގަސްޓް  

 ތިއްެބވި ގޮތާއި މަޤާމުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން  ވަނަ އަހަރުގެ ާބކީ މުއްދަތުގައި 2021 ،ހަމަވުމުން

 

 ހައިސިއްޔަތު  މަޤާމް / އޮފީސް  ފުރިހަމަ ނަން  #
      ޝައިޚްލްއުސްތާޛުއް ޟީލަތުފަ 01

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  ޑރ.
 ރައީސް، 

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ  

 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި.

 ،ނައިބުރައީސް އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު  02
 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ  
 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި.

 ،މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އިސްޙާޤް މުޙައްމަދުފުޅު 03
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ  
 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި.

 ،މެންބަރު މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން  ޑރ. 04
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ  
 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި.

 ،މެންބަރު އައްޝައިޚް ޙަސަން ތައުފީޤް  05
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް.

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ  
ލަފާފުޅުގެ މަތިން ޢައްޔަންކުރައްވާ  

 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި.

 ހައިސިއްޔަތު  މަޤާމް / އޮފީސް  ފުރިހަމަ ނަން  #
     ޝައިޚްލްއުސްތާޛުއް ޟީލަތުފަ 01

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  ޑރ.
 ރައީސް، 

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް.
ޢައްޔަންކުރައްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި.

 ،މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އިސްޙާޤް މުޙައްމަދުފުޅު 03
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ  
 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި.

 ،މެންބަރު މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން  ޑރ. 04
 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް.މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ  
 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި.
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 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  4.1

 ރައީސް 

 

 ރައީސް ނާއިބް  

   

 މެންބަރުން 

 

 

 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު 

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު

( ގެ ނިޔަލަށ2021ްއޮގަސްޓް 2)

އައްޝައިޚް މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރ

އައްޝައިޚް އިސްޙާޤް މުޙައްމަދުފުޅު 

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރ

އައްޝައިޚް ޙަސަން ތައުފީޤް

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރ

( ގެ ނިޔަލަށ2021ްއޮގަސްޓް 2)

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ރިޟާ

ނެރަލްއިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެ
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 އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  މަޖިލީހުގެ  މަތީ  އެންމެ  ފަތުވާދޭ  އިސްލާމީ  .5

މަޖިލީހުގެ   މަތީ  އެންމެ  ފަތުވާދޭ  އޮނިގަނޑެއް  އިސްލާމީ  އިދާރީ  އައު  ހިމެނޭގޮތަށް    17  ޖުމްލަމުޅިން  މުވައްޒަފުން 

 ކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  ދަތިތަ ޢައްޔަންކުރުމުގައިކަށް މުވައްޒަފުން ހުރިހާ މަޤާމުތައެކުލަވާލެވުނު ނަމަވެސް، 
 

ރައީސް 

މެންބަރު މެންބަރު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ޑިރެކްޓަރ

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

2×އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

2×ސަޕޯޓް ސްޓާފް 

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

2×ރިސަރޗް އޮފިސަރ 

ލީގަލް އޮފިސަރ

މެންބަރު

ނައިބު ރައީސް 
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 ތައް ބައްދަލުވުން  މަޖިލީހުގެ  މަތީ  އެންމެ  ފަތުވާދޭ  އިސްލާމީ  .6

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ    ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  2ގެ އޮގަސްޓް  ވަނަ އަހަރު  2021

މެމްަބރުން ތިއްެބވިއެވެ. އަދި އެ މެންަބރުންނާއެކު މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ    5ގޮތުގައި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ފުރިހަމަ ޢަދަދު ކަމުގައިވާ،  

ތެރޭގައި    އް(ތިނެ)  3 މިއަހަރުގެ  ތިއްެބވި    ޭބއްވިފައިވެއެވެ.ަބއްދަލުވުން  ހަމަވުމުން   2މަޖިލީހުގައި  ދައުރު  މެންަބރު 

ަބއްދަލުވުން    106މަޖިލިސް އުފެދުނު ފަހުން ޖުމްލަ    ދާއެކުދަމިއަ)ފަހެއް( ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުނެވެ.    5ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު،  

 09:30  ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނުވެނީ  ޢާންމު އުސޫލަކުން ޭބއްމަޖިލީހުގެ ަބއްދަލުވުން    ޭބއްވިފައިވެއެވެ.

މަސައްކައަށެ  10:30އިން   ނަމަވެސް  ނުރަސްމީ ތްވެ.  ަބއްދަލުވުންތަކާއި  ރަސްމީ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ހަލުވި  އަވަސްކޮށް  ތައް 

 ަބއްދަލުވުންތައް އެނޫން ދުވަސްތަކުގައި ޭބއްވިފައިވެއެވެ. 

 

 މެންބަރުންގެ ހާޟިރީ  6.1

 

 

  ހާޟިރުނުވާ

 މެމްބަރުން 

  ހާޟިރުވި

 މެމްބަރުން 

  ޖުމްލަ

 މެމްބަރުން 
 ބައްދަލުވުން  2021 ތާރީޚް  ދުވަސް 

 99 1 2021މާރިޗު  14 އާދިއްތަ 5 4 1

 100 2 2021 އޭްޕރީލް 21 ބުދަ  5 5 0

 101 3 2021 ޖޫން 02 ބުދަ  5 4 1

 102 4 2021 އޮކްޓޫބަރު 19 އަންގާރަ  3 3 0

 103 5 2021އޮކްޓޫބަރު   26 އަންގާރަ  3 3 0

 104 6 2021 ޑިސެމްބަރު 02 ބުރާސްފަތި  3 3 0

 105 7 2021ޑިސެމްބަރު  07 އަންގާރަ  3 3 0

 106 8 2021ޑިސެމްބަރު  14 އަންގާރަ  3 3 0
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      2021 އަހަރީ ރިޕޯޓު       ސް                                           މަތީ މަޖިލި  އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެްނމެ 

 

 މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މުހިންމު މަޝްވަރާތަކާއި، ނިންމުނު މުހިންމު ނިންމުންތައް  6.2

 ( 2021މާރިޗު  14ވަނަ ބައްދަލުވުން ) 99އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުެގ 

  ކޮަބއިކަމާއި   މިންގަނޑަކީ  އޮންނަ   އިސްލާމްދީނުގައި  ކުރުމުގައި  ޤާއިމު  މިސްކިތްތަކުގައި  ޖަމާޢަތް  ނަމާދުގެ  ގައިދުރުކަމާއެކު

 ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  ޅުއްވާފައިވާހުށަހަ  އިން  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހޯދުމަށް   ފަތުވާއެއް   ދީނީ  މެދު

 . ންނިންމު ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް

  ކޮަބއިކަމާއި   މިންގަނޑަކީ  އޮންނަ   އިސްލާމްދީނުގައި  ކުރުމުގައި  ޤާއިމު  މިސްކިތްތަކުގައި  ޖަމާޢަތް  ނަމާދުގެ  އިދުރުކަމާއެކުގަ

 ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  އިން  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހޯދުމަށް   ފަތުވާއެއް  ދީނީ  މެދު

 ފަތުވާއެއް  ނަމުގައި  މި  "ގޮތް   އޮންނަ   އިސްލާމްދީނުގައި   ކުރުމާމެދު   ޤާއިމު  މިސްކިތްތަކުގައި   ޖަމާޢަތް  ނަމާދުގެ   ގައިދުރުކަމާއެކު " 

 ނެވެ.ނެރެވު

 

 ( 2021އޭޕްރީލް  21ވަނަ ބައްދަލުވުން ) 100އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުެގ 

  މައްސަލަ   ަބޔާންކުރައްވާފައިވާ  ސިޓީގައި (  2016  ފެްބރުވަރީ  18)  C1/142/2016/3-142:  ނަންަބރު  އެކަޑެމީގެ  ފިޤްހު

  ރިވިއު   އަލުން  މައްސަލަ  މި  ،ފައިވާތީއެދިވަޑައިގެން  ކޮމިޝަނުން  ްބރޯޑްކާސްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  ކޮށްދެއްވުމަށް  ރިވިއު  އަލުން

  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  ވާފައިވާހުށައަޅުއް  އިން  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރުމަށްޓަކައި

 . ނިންމުން

 

 ( 2021ޖޫން  02ވަނަ ބައްދަލުވުން ) 101އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުެގ 

  އިސްލާމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބިލަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް (  ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2014/9  ނަންަބރު  ޤާނޫނު

 އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ހޯދުމަށް  ރައުޔެއް  ދީނީ  މިކަމާމެދު  ،ހުށައަހަޅުއްފައިވާތީ  މަޖިލިހުން  ރައްޔިތުންގެ  ހޯދުމަށް  ރައުޔެއް  އެފެއާޒްގެ

  މަޝްވަރާކޮށް  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް މަތީ އެންމެ  ފަތުވާދޭ އިސްލާމީ އިން އެފެއާޒް އިސްލާމިކް

 ނުކުތާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށް ފޮނުވަން ނިންމުން.  މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނަށް ފަހަގަ ކުރެވޭ
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 (2021ޮއކްޓޫބަރު  19ވަނަ ބައްދަލުވުން ) 102އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުެގ 

  އެމައްސަލަ   ސަަބުބން  ކުރުމުގެ  ޚިޔާލުފާޅު   އެކަމުގެ  ުބނެ  އެއްޗެއްކަމަށް  ޙަރާމް  މިއުޒިކަކީ  ޓީޗަރުން  ލީޑިންގް  2  އަތޮޅުގެ  އދ

 ޝަރީޢަތުގައި   އިސްލާމީ  ކައުންސިލުން  މާމިގިލީ  ދެކުނުުބރީ  އަރިއަތޮޅު  ،އިންަބލަމުންދާތީ  އެޑިއުކޭޝަން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ހޯދުމަށް  ރައުޔެއް   ދީނީ  މިކަމާމެދު  ،ޭބނުންވާތީ   ފަތުވާއެއް  ަބޔާންކުރާ  ކޮަބއިކަން  ޙުކުމަކީ  މިއުޒިކުގެ

  މަޝްވަރާކޮށް  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް މަތީ އެންމެ  ފަތުވާދޭ އިސްލާމީ އިން އެފެއާޒް އިސްލާމިކް

 ނިންމުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުން. ގޮތެއް

އާދަޔާ   ނިލަންދޫގައި  އުތުރުުބރީ  ދީނުގައި  ނިލަންދެއަތޮޅު  ނަމުގައި  ސަލާމަތްވުމުގެ  އެކަމުން  ހުވަނިގިނަވެ  ޚިލާފަށް 

ނެތްކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމުގެ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަށް ލިިބފާވާތީ، މިކަމާމެދު ދީނީ ރައުޔެއް 

  މައްސަލައާ   ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  މަތީ މަޖިލީހަށްހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ  

 މި މައްސަލައިގައި އިސްތިޝާރީ ލަފައެއް އަރުވަން ނިންމުނެވެ.  މަޝްވަރާކޮށް ގުޅޭގޮތުން

 (2021ޑިސެމްބަރު  02ވަނަ ބައްދަލުވުން ) 410އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުެގ 

  ެބލެނިވެރިންނާއި  އެތަނުގައި  ،ޖައްސާ  އެތެރެއަށް  ފޫޓު  10  މަގުފާރު  ޤަުބރުސްތާނުގެ  މަނަދޫ   ދެކުނުުބރީ  މިލަދުންމަޑުލު

ދީނީ ރައުޔެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް    ގުޅޭގޮތުންހެދުމާ  ތަނެއް  ތިޭބނެ  މަޑުކޮށްލުމަށްޓަކައި  ދަރިވަރުން

 މައްސަލައިގައި އިސްތިޝާރީ ލަފައެއް އަރުވަން ނިންމުނެވެ.   އްވާފައިވާހުށައަޅު  އިން އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް 

ރިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުރުނީބގެ ހުކުރު މިސްކިތާ އިންވެގެން އޮންނަ ހުސްިބމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޕާކެއް  

ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން އިސްލާމީ  ނީ ރައުޔެއް  ދީން  ހެދުމަށް ނިންމާފައި ވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތު

 މައްސަލައިގައި އިސްތިޝާރީ ލަފައެއް އަރުވަން ނިންމުނެވެ.  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް

 (2021ޑިސެމްބަރު  07ވަނަ ބައްދަލުވުން ) 510އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުެގ 

 ، ތީކުރިމަތިވަމުންދާ  ދަތިކަން  ޖާގައިގެ  ިބމުގެ  ވަޅުލުމުގައި  މީހުން  ފުރިގެން  ޤަުބރުސްތާނުހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރީ ވިލިގިލީ  

  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ހޯދުމަށް  ރައުޔެއް  ނީމެދު ދީވަޅުލުމާ  މީހުން  އަޅައިގެން  ވެލި  ފަށަލައަކަށް  އިތުރު  މައްޗަށް  ގަުބރުސްތާނުގެ

 ލަފައެއް   އިސްތިޝާރީ  މައްސަލައިގައި  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  މަތީ  އެންމެ  ފަތުވާދޭ  އިސްލާމީ  އިން  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް

 . ނިންމުނެވެ އަރުވަން



 

 

 ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު މަތީ މަޖިލީހު އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ  

10 

10 
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 އް ށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި، ނިންމުނު މައްސަލަތަ ހު  .7
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13 ހުށަހެޅު  
މައްސަލަތަކުގެ  
ތަފާސް ހިސާބު

އިޝްތިޝާރި ލަފާ ފަތުވާ ނުނިމޭ މައްސަލަ ނިމުނު މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ



 

 

 ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު މަތީ މަޖިލީހު އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ  

11 

11 
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 ރިޕޯޓު ނިންމުން  .8

ގެންދިއުމާއި،    2021ވޭތުވެދިޔަ   ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  މަޖިލީހުގެ  މަތީ  އެންމެ  ފަތުވާދޭ  އިސްލާމީ  އަހަރު  ވަނަ 

ގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި   هللاއެކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް ދެއްވި ކަމުގެ މައްޗަށް މާތް

ގެންދެވޭނެ އަހަރެއް   ތަކަކަށްތެރިކަމާއެކު އެހެން ހަރުފަތްމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުން  ކީހަރަވަނަ އަ  2022ކުރިއަށް އޮތް  

  ކަމުގައި އުންމީދު ކުރަމެވެ.

މަޖިލީ ހަރުދަނާކުރުމުގައި،މި  އިތުރަށް  މަސައްކަތްތައް  ގެންދެވުމާއި،  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އޮފް  މި  ހުގެ  ނިސްޓަރ 

އެފެއާ އަޙްމަދު  އިސްލާމިކް  ޑރ.  ފަރާތްޕުޅުން  ޢަލީ  ޒާހިރުޒް  އް  އިރުޝާދުތަ ލަފާފުޅުތަކާއި  ލިެބމުންދާ  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ގެ 

އަދި   ކުރަމެވެ.  ފާހަގަ  މަސައްކަތްމަޝުކުރުވެރިކަމާއެކު  ކުރަމުންދާ  މުވައްޒަފުން  އިދާރީ  މެންަބރުންނާއި  މި  ޖިލީހުގެ  އެއީ  ތައް 

 އަސްލުކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކުގެރައްޔިތު މަޖިލީހުން

މާތް   މަސައްކަތްތަކުގައި  މިގެންދާ  ކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ދުޢާއަކީ  ޤައުމާއި  ަބރަކާތްލައްهللا އަޅުގަނޑުގެ  ވައި، 

 ކުރެއްވުމެވެ. އާމީން. ރައްޔިތުންނަށް މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު މިންވަރު 

 احلمد هلل رب العاملي  عنوآخر دعواان 
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