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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ

ހުއްދަ ދިނުމުގެ އުސޫލު

އެދޭ  ކުރުމަށް  ކޭތަނަމާދު  ޢީދުނަމާދާއި،  ހުކުރުނަމާދާއި،  އިމާމުވެ  ރާއްޖޭގައި  އުސޫލަކީ  މި 

އެފެއާޒުން   އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދޫކުރުމަށްޓަކައި  ހުއްދަ  އެކަމުގެ  ފަރާތްތަކަށް 

ދަރަޖައެއްގެ   3 ހުއްދަތަކަކީ  ދޫކުރެވޭ  ދަށުން  މިއުސޫލުގެ  އުސޫލެކެވެ.  އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

ހުއްދައެކެވެ.  އެކުލެވިގެންވާ  މައްޗަށް 

.1 ތަޢާރުފު

އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ހުއްދައަކީ، އަމިއްލައަށް ޚުޠުބާ ތައްޔާރުކޮށްގެން ޚުޠުބާ ދީ ނުވަތަ 

ޚުޠުބާ ކިޔައި، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، ކޭތަނަމާދު 

ކުރުމުގެ ހުއްދައެވެ.

2.1 .2 ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، 

ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ 

ދަރަޖަތައް

ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހުއްދައަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެ ހުކުރަކަށް 

އިމާމުވެ  ރަށްރަށުގައި  ރާއްޖޭގެ  ކިޔުމާއި،  ބަލައިގެން  ޚުޠުބާ  ކޮށްފައިވާ  ތައްޔާރު 

ހުއްދައެވެ. ކުރުމުގެ  ކޭތަނަމާދު  ޢީދުނަމާދާއި  ހުކުރުނަމާދާއި، 

2.2

ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ހުއްދައަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެ ހުކުރަކަށް  

ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޚުޠުބާ ބަލައިގެން ކިޔުމާއި، މާލޭ ސިޓީ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ރަށެއްގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދައެވެ. 

2.3

ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ، ހުއްދަ ދިނުމުގެ 3 ދަރަޖަ )ދަރަޖަ 1، 2 އަދި 3( އަށް ހުއްދަ 

ނޑުތަކެވެ. ދިނުމުގައި ބެލޭނެ މިންގަ

.3 ނޑުތަކާއި  ހުއްދަ ދެވޭ މިންގަ

ޝަރުޠު

ހުއްދަ ދެވޭނީ، އުމުރުން މީލާދީ ގޮތުން 18 އަހަރާއި 65 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށެވެ. )ހ(

އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ 2 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ދީނީ 

ނޑައަޅާ  ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކަ

)ހ( 3.1 އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ 

ހުއްދަ ދިނުން
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ނިންމާ  އެކޮމިޓީން  ކުރުމަށްފަހު  ރިޢާޔަތް  ކަންކަމަށް  ތިރީގައިވާ  ކޮމެޓީއަކުން 

ދިނުމުންނެވެ.  ހުއްދަ  މިނިސްޓަރު  މައްޗަށްބަލައި  ގޮތެއްގެ 

ރޑީޒް ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން، ޢަރަބި އިސްލާމީ  އިސްލާމިކް ސްޓަ

ޔުނިވަރސިޓީ އަކުން ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު، މި މިނިސްޓްރީން ކުރެވޭ 

އިންޓަރވިއު އަކުން  %85 އަށްވުރެ މަތީ މާކުހެއް ހޯދުން.

-

ފިޤުހު  މިނިސްޓްރީގެ  މި  ނުވަތަ  ގެއްލޭގޮތަށް  އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ 

އެކަޑަމީގެ ފަތުވާތަކާ ދެކޮޅު ވިސްނުމެއްގައި ތަޤުރީރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް 

އޮޅޭގޮތަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތުތައް ދޭ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

-

ޚުޠުބާ ނުބަލައި ކިޔުމުގެ، ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ޚުޠުބާއެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން 

ކިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.

-

ޢަރަބި މީޑިއަމުން ދަށްވެގެން ޝަހާދާ ސާނަވީ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ؛ )ހ( 3.2 ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ 

ހުއްދަ ދިނުން

ދިވެހިސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖު / ފަދަ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން 

އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ނުވަތަ އެއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ޑިގްރީއެއް 

ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

)ށ(

ގައިވާ  )ށ(  އާއި  )ހ(  ނަންބަރުގެ  މި  ދެވޭނީ  ހުއްދަ  ދަރަޖައިގެ  ދެވަނަ 

ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އަނގަބަހުން 

އެފެއާޒުން  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފާސްވުމާއެކު  އިމްތިޙާނަކުން  ދޭ 

ފާސްވުން. އެއިން  ކިޔުމަށްފަހު  ޚުޠުބާއެއް  ކުރިމަތީގައި  ޕެނަލެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ

)ނ(

މުޤައްރަރުގައި ދަށްވެގެން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ފެންވަރަށް ޤުރުއާނާއި ފިޤުހު މި ދެ 

މާއްދާ ހިމެނިގެން، ޤައުމީ ސަނަދުގެ ލެވެލް 3 އިން ފެށިގެން މަތީ  ލެވެލެއްގެ 

ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛

)ހ( 3.3 ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ 

ހުއްދަ ދިނުން

ޖީސީއީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން އިސްލާމާއި ދިވެހި މި ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 

“ސީ” ފާސް ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛

)ށ(

ޖީ ސީ އީ އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުން އިސްލާމާއި ދިވެހި މި ދެ މައްދާއިން ދަށްވެގެން 

“އީ” ފާސް ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛

)ނ(

ޢަރަބި މީޑިއަމުގެ ސާނަވީ ދެވަނަ އަހަރުން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ؛ )ރ(

ހުކުރުކުރުމުގެ ސަނަދު. )ބ(

)ރ(  )ނ(  )ށ(  )ހ(  ނަންބަރުގެ  މި  ހުއްދަދެވޭނީ  ދަރަޖައިގެ  ތިންވަނަ  )ޅ(
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)ބ( ގައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން 

އަނގަބަހުންދޭ އިމްތިޙާނުން  ފާސްވުމުން.

ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާނަމަ، ތާވަލުގައިވާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން. މުއްދަތު ހަމަކުރުމާއެކު ކަ

.4 ހުކުރުނަމާދާއި ޢީދުނަމާދާއި 

ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ދެވޭ ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭ 

އެހެނިހެން ޝަރުޠު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން މުއްދަތު ކުށުގެ ބާވަތް #

y ުކުށުގެ ރިކޯޑު ފޯމ

y  ްޙުކުމ ކޯޓަކުން  ޝަރުޢީ 

އެނގޭނޭ  އެކަން  ކޮށްފައިވާނަމަ 

ރަސްމީ ލިޔުން.

y  ްނޑަށ މިންގަ ސުލޫކީ  އެމީހެއްގެ 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ރިޢާޔަތްކޮށް 

ދީނީ  އެފެއާޒުން  އިސްލާމިކް 

އޮންނަ  ހުއްދަ  ދިނުމުގެ  ނަސޭހަތް 

ސިޓީ  ޢިލްމުވެރިންގެ  ދެ  ދީނީ 

ނުވަތަ އެމީހަކު ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރި 

ކޮލެޖުގެ ދެ ލެކްޗަރުންގެ ސިޓީ.

ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް 

ނިމިފައިވާތާ 7 އަހަރު

ބަދު އަޚްލާޤީ 

ޢަމަލުގެ ކުށް

1

y ުކުށުގެ ރިކޯޑު ފޯމ

y  ްޙުކުމ ކޯޓަކުން  ޝަރުޢީ 

އެނގޭނޭ  އެކަން  ކޮށްފައިވާނަމަ 

ރަސްމީ ލިޔުން.

y  ްނޑަށ މިންގަ ސުލޫކީ  އެމީހެއްގެ 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ރިޢާޔަތްކޮށް 

ދީނީ  އެފެއާޒުން  އިސްލާމިކް 

އޮންނަ  ހުއްދަ  ދިނުމުގެ  ނަސޭހަތް 

ސިޓީ  ޢިލްމުވެރިންގެ  ދެ  ދީނީ 

ނުވަތަ އެމީހަކު ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރި 

ކޮލެޖުގެ ދެ ލެކްޗަރުންގެ ސިޓީ.

ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް 

ނިމިފައިވާތާ 7 އަހަރު

މާރާމާރީއާއި، 

ޚިޔާނާތާއި 

ކަރަޕްޝަނާއި، 

މަކަރާއި ޙީލަތުގެ 

ކުށް

2

y ުކުށުގެ ރިކޯޑު ފޯމ

y  ަޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާނަމ

ލިޔުން. ރަސްމީ  އެނގޭނޭ  އެކަން 

y  ްނޑަށ މިންގަ ސުލޫކީ  އެމީހެއްގެ 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް 

ނިމިފައިވާތާ 7 އަހަރު

މަސްތުވާ ތަކެތި 

ބޭނުން ކުރުމާއި، 

ވިއްކުމާއި،

ގެންގުޅުމުގެ ކުށް

3
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އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ރިޢާޔަތްކޮށް   

ދީނީ  އެފެއާޒުން  އިސްލާމިކް 

ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ 

ދީނީ  ދެ  ޢިލްމުވެރިންގެ   ސިޓީ 

ނުވަތަ އެމީހަކު ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރި 

ކޮލެޖުގެ ދެ ލެކްޗަރުންގެ ސިޓީ.

ދައްކަމުންދާ  ފައިސާ  އެއްގޮތަށް  ޙުކުމާ 

ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން.

މުއްދަތެއް ނެތް އެހެނިހެން ސާބިތު 

ދަރަނީގެ ކުށް

4

ދައްކަމުންދާ  ފައިސާ  އެއްގޮތަށް  ޙުކުމާ 

ކަމުގެ  ރަސްމީ ލިޔުން.

ސާބިތު ޚަރަދުގެ ކުށް މުއްދަތެއް ނެތް

)ދަރިން، އަނބިންގެ 

ޚަރަދު(

5

ލޮލުގެ ފެނުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، ކޭތަނަމާދު 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މީހަކަށް  ހަމަވާ  ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް  ހުއްދަ  ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ 

ދިނުމަށް  ހުއްދަ  އަކަށްފަހު  އިންޓަވިއު  ދެވޭ  ޕެނަލަކުން  ނޑައަޅާ  ކަ އެފެއާޒުން  އިސްލާމިކް 

ތަޢުލީމީ  އެމީހެއްގެ  ނޑައަޅާނީ  ކަ ދަރަޖަ  އެމީހަކަށެވެ.  ގޮތެއްގެމަތިން  ނިންމާ  އެޕެނަލުން 

ބަލައިގެންނެވެ. މިންވަރަށް  ހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  ފެންވަރަށާއި 

.5 ލޮލުގެ ފެނުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ 

ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން

ހުއްދައަށް އެދޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައް އިމްތިޙާން ކުރާނީ މި މިނިސްޓްރީން 

ނޑައަޅާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ. އިމްތިޙާން ކުރުމަށްޓަކައި ސުވާލުކުރެވޭނީ އަނގަބަހުންނެވެ.  ކަ

މިގޮތުން އާންމުކޮށް އިމްތިޙާން ކުރާނެ  ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

.6 ހުއްދައަށް އެދޭފަރާތް  

އިމްތިޙާނުކުރުން

ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، ކޭތަނަމާދާއި، ކަށުނަމާދު ކުރާނޭގޮތް. 6.1

ޚުޠުބާ ހުށަހެޅުން. 6.2

)މިގޮތުން  ބެލުން.  މިންވަރު  އެނގޭ  ކިޔަވަން  ޤުރުއާން  މަތިން  ހަމަތަކުގެ  ތަޖުވީދުގެ 

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި س��ورة الفاحتة ގެ އިތުރުން  س��ورة األعلى އިންފެށިގެން ޢައްމާ ފޮތުގެ 

ތިރީގެ ސޫރަތްތައް ޙިފްޡުކޮށް ކިޔަވަން އެނގޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.(

6.3

ދެވޭ  އެދޭފަރާތްތަކަށް  ހުއްދައަށް  ކުރުމުގެ  ކޭތަނަމާދު  ޢީދުނަމާދާއި،  ހުކުރުނަމާދާއި،  އިމާމުވެ 

ޓެސްޓުން ފާސްނުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަވެގެން ޓެސްޓް ދެވޭނީ 

ދެ ފަހަރުއެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ 

ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.7 ޓެސްޓުން ފާސްނުވާ 

ފަރާތްތަކަށް އަލުން 

ޓެސްޓް ދިނުން
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އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި ޢީދުނަމާދާއި ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް އެއްވެސް މީހަކު 

ރަށެއްގައި ނެތިގެން، ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، ކޭތަނަމާދު ކުރާނެ ޤާބިލު މީހެއްގެ 

އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިދާރާއަކުން  ރަސްމީ  ބަލަހައްޓާ  މިސްކިތް  މަޢުލޫމާތު 

ހުއްދައެއް  ވަގުތީ  އިތުރުނުވާގޮތަށް  މަސްދުވަހަށްވުރެ   6 ހުށަހެޅުމުން  އެފެއާޒަށް 

ދެވިދާނެއެވެ.

)ހ( .8 އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި 

ޢީދުނަމާދާއި ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ 

ވަގުތީ ހުއްދަ ދިނުން

ރަށެއްގައި ތިބި ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ މީހަކު ނުވަތަ މީހުން ބަލިވުން ނުވަތަ 

ހުކުރުނަމާދާއި،  ނުވެއްޖެނަމަ،  ކުރެވޭނެގޮތް  ހުކުރު  ސަބަބަކާހުރެ  އެނޫންވެސް 

ޢީދުނަމާދާއި، ކޭތަނަމާދު އިމާމުވެ ކުރެވޭވަރުގެ ޤާބިލް މީހަކަށް ހުއްދައަށް އެދި މިސްކިތް 

ބަލަހައްޓާ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހެޅުމުން

1 މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް، ވަގުތީ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.

)ށ(

މި އުސޫލުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ތާވަލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ސާބިތުވުން. 9.1 .9 ހުއްދަ ބާޠިލުވާ ކަންތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ހުއްދަނެތި ޚުޠުބާއަށް އުނިއިތުރު ގެނެސް ޚުޠުބާ ދިނުން. 9.2

އެމީހެއްގެ ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، ޚުޠުބާ ކިއުމުގައި ގިނަގުނަ ކުށްކިޔާ ކަމުގެ ޝަކުވާ 

ލިބި، އެކަން  ބެލުމަށްފަހު އެޝަކުވާތަކަކީ ޞައްޙަ ޝަކުވާތަކެއްކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ސާބިތުވުން.

9.3

މި އުސޫލުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްފިޔަވައި އިތުރު އެހެން ކުށެއްކޮށްގެން  

ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ 

6  މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ. އަދި މި މުއްދަތު، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 1 އަހަރު 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ހ( .10 ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު 

އަލުން ހުއްދަ ދިނުން

ވަގުތީ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ވިޔަސް މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް 

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

65 އަހަރު ފުރިގެން ހުއްދަ ބާޠިލުވެފައިވާ މީހަކު، އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، 

ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ، އެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި، 

ކަމާ  އެނގޭނޭ،  ފަރާތެއްކަން  ހުރި  ޤާބިލުކަން  ކުރުމުގެ  ކޭތަނަމާދު  ޢީދުނަމާދާއި، 

ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން މި މިނިސްޓްރީން ދެވޭ އިމްތިޙާނަކުން 

ފާސްވުމުންނެވެ. މިގޮތުން އެމީހަކަށް ހުއްދަ ދެވޭނީވެސް 2 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 

ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން ހުއްދަ އާކޮށްދެވޭނީ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތުގެ 

މަތިންނެވެ.

)ހ( .11 65 އަހަރު ވެގެން ހުއްދަ 

ބާޠިލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު 

ޢަމަލު ކުރާނެގޮތް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ހުއްދަ ނެތި ޚުޠުބާއަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ނޑައަޅާ  ޚުޠުބާއަށް އުނިއިތުރު ގެނައިކަމަށް ނިންމާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކަ

ގެނައި  ނިންމައިފިނަމަ،  ގެނައިކަމަށް  އުނިއިތުރު  ޚުޠުބާއަށް  ކޮމިޓީން  މި  ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. 

އުނިއިތުރުގެ ބޮޑު ކުޑަމިނަށް ބަލައި ތިރީގައިވާ ފިޔަޅު އެޅޭނެއެވެ.

 

.12 ޚުޠުބާއަށް އުނި އިތުރު 

ގެނައުން ނުވަތަ އެ ހަފުތާއަކަށް

ނޑައެޅިފައިވާ ޚުޠުބާ ނޫން  ކަ

އެހެން ޚުޠުބާއެއް ކިޔުން

ނަސޭހަތް ދިނުން. .13.1

އިންޒާރު ދިނުން. .13.2

6 މަހާއި 5 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން. .13.3

ލުމަށްފަހު  ފޯމު  އެދި  ހުއްދައަށް  ކުރުމުގެ  ކޭތަނަމާދު  ޢީދުނަމާދާއި،  ހުކުރުނަމާދާއި، 

ފޯމު  އެ  ވެއްޖެނަމަ  މަސްދުވަސް   1 ހާޒިރުނުވެ  އެންގުމުން  އަންނަން  އިމްތިޙާނަށް 

ނުދެވޭނެއެވެ. އިމްތިޙާނެއްވެސް  އަދި  ބާޠިލުވާނެއެވެ. 

)ހ( .13 ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، 

ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 

އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ބާޠިލުކުރުން

އިމްތިޙާނުން ފާސްވުމަށްފަހު ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު 1 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާގައި ހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައިވިޔަސް ކުށުގެ ރިކޯޑު ފޯމު 

ޖެހޭނެއެވެ.  ފުރިހަމަކުރަން 

)ށ(

މަތީގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ 

އެ ފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ. އަދި؛

)ނ(

ދެވޭނީ،  އިމްތިޙާނު  އަލުން  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ނ(  އާއި  )ހ(  ނަންބަރުގެ  މި 

ހުއްދައަށްއެދޭ ފޯމު އަލުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި އަލުން ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ފޯމާއެކު، 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި 

)ރ(

ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ފެންވަރު ހުރިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޓެސްޓުން ފެއިލްވާ 

ފަރާތްތަކަށް އަލުން ޓެސްޓް ދެވޭނެ ތާރީޚު ލިޔުމަކުން އެފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.

)ބ(

އެދޭ  އެކަމަށް  ހުށަހަޅާނީ  އެދި  ހުއްދައަށް  ކުރުމުގެ  ކޭތަނަމާދު  ޢީދުނަމާދާއި،  ހުކުރުނަމާދާއި، 

ފޯމުންނެވެ. މި ފޯމު މި މިނިސްޓްރީންނާއި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެއީ:

.14 އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި 

ޢީދުނަމާދާއި ކޭތަނަމާދު ކުރުމުގެ 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނެގޮތް

ނޑު ފޮޓޯ ސްޓޭމްޕް ސައިޒުގެ 1 ގަ )ހ(

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ. )ށ(

އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ، ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދީފައިވާ 

އެސެސްމަންޓް ލެޓަރގެ އަސްލާއި ކޮޕީ.

)ނ(
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)ށ( ، )ނ( ގައިވާ ސެޓްފިކެޓް، އެސެސްމަންޓް ލެޓަރ އަދި  އައިޑީ ކާޑުގެ 

އަސްލު ހުށަނާޅާނަމަ އެލިޔުމުގެ ކޮޕީގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ 

ނޑު  ތައްގަ ކަމުގެ  އެއްގޮތް  އަސްލާ  ފަރާތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  އޮތް  ހުއްދަ 

އޮންނަންވާނެއެވެ. ޖަހާފައި 

-

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން 

ފެށިގެންނެވެ. އަދި މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 

މީގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި ރާއްޖޭގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ދިނުމުގެ އުސޫލު ބާޠިލުވާނެއެވެ.
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

y 

y 

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


