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 އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

  ކުރާނެ ގޮުތގެ އުސޫލުށް ދޫކުރުމުަގއި ަޢމަލުއިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯުލ ކުއްޔަ

 )ހ( .1 ތަޢާރަފު 

 

 

ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި،  ،އުސޫލަކީމި 
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ  އާްނމު އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށްއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށާއި، މްޢިޖަ

 ދޫކުރުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތާ ކުއްޔަށް  އެހެނިހެްނ ތަކެތި ގުޅޭ ހޯލާ އެ  އިހޯލާ
 ކެވެ.ލެސޫއު ފައިވާވައިލައިއެކުލަ ގުޅޭގޮތުން

ދޫކުރުމުގައި  އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް"މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ،  )ށ(  
 އެވެ. "ލުސޫޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އު

 ލުކުރުމެވެ.ާހސިލުމުގެ ބޭނުމަކީ އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތައް ވައިލު އެކުލަސޫމި އު .2 މަޤްަޞދު 

ފަރާތްތަކަށް އެ ހޯލު ޭބނުންކުރުމުެގ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ބޭނުންވާ  (ހ)  
 ފުރުޞަތު ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން.

ހޯލު ބޭނުންކުރުމުގައި ދައުލަަތްށ އެކަމުގެ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް އެކަމުގެ  (ށ)  
 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

 ފައިވާކޮށްޝާއިޢުއާންމުކޮށް ކަކީ ހޯލު ޭބނުންކުރުމުގައި ނަގާ ފީތަކާއި އަގުތަ (ނ)  
 އަގުތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.

ން ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހެގުޅޭ އެހެނި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާ )ރ(  
 .ންހަމަޖެއްސު
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 .ސްޓޫޑިއޯގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންމިނިސްޓްރީގެ އިސްލާމިކް  )ބ(  

ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުެރވޭނެ 

 ބޭނުންަތއް 
 .ްނތަކަށެވެސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޭބނުއި .3

 ބޭއްވުމަށް.ވޯކްޝޮޕް  ،ރުނާޖަލްސާ، ސެމި )ހ(  

 ބޭއްުވމަށް.ޒުތަކާއި މުބާރާތްތައް މައުރަ )ށ(  

 ބޭއްވުމަށް.ނުތައް ޙާއިމްތި )ނ(  

 ބޭއްވުމަށް.ރުގެ ބައްދަލުވުންތައް ސަރުކާ )ރ(   

 ބޭއްވުމަށް.ދީނީ ދަރުސްތައް  )ބ(  

)ބ( ގައި  އާއި،)ރ( އާއި، )ނ(  އާއި، )ށ( އާއި، (މި މާއްދާގެ )ހ )ޅ(  
ރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ހައިސްލާމްދީނާ ފުށުނާރާ  ކަށާއި،ބޭނުްނތަބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ހޯލު ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ިމ އިސްލާމީ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް  .4 އިސްިތސްނާ ހާލަތު 
 އުސޫލުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

 ވެސް ޯހލު ބުކް ކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ފޯނުންލިޔުމުން  )ހ( .5 ހޯލު ބުކް ކުރުން 

 ލިޔުމުންބުކް ކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ުބކް ކުރެވިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން  )ށ(  
 ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސްއަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ހޯލު ބުކް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް އެކަމަށް އެދެވޭނެ އެންމެ އަވަސް  )ނ(  
 ވެ.އެކުރިދުވަހުގެ )ތިރީސް(  30ބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ  ،މުއްދަތަކީ

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު "ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ދިހައެއް(  10ހޯލު ބުކް ކުރާތާ  )ރ(  
 ގބާިޠލު އެ ބުކިން ،ނުވާނަމަ ފައިޅައިހުށަހަ "ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު

  ވާނެއެވެ.
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އިސްލާމީ ހޯލް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ެއދި " ،ކޮށްފައި ނެތްނަމަެވސްބުކް  ހޯލު )ބ(  
  " ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު

މަކުންނެވެ. ފޯމުގެ ފޯއެދޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހިފުމަށް ކުއްޔަށް ހޯލު )ހ( .6 ެއދުން  ކުއްޔަށް ހިފުމަށްހޯލު 
ފޯމުެގ އަދި ފައިވާނެއެވެ. ނައިގެ ގޮތުގައި ހިމަ 1-ލުލުގެ ޖަދުވަސޫއު ،ކޮޕީއެއް

ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ހަަމ އެފަދައިން،  މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ،ކޮޕީ
ޑައުންލޯޑް   www.islamicaffairs.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު

  ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ.

 އެދޭ ޯފމު ހުށަހެޅޭނެ  ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ަފރާތަކަށްހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޭބނުންވާ  )ށ(  
  ވެ.އެދުވަހުގެ ކުރި)ވިހި(  20ތާރީޚުގެ  ބޭނުންވާ ،ންމެ އަވަސް މުއްދަތަކީއެ

 ހޯލު ،ލިޔުމުން ނުވަތަ ފޯުނން ބުކް ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް )ނ(  
އެދި "އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު"  ހިފުމަށް ކުއްޔަށް

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެ "އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ޢަމި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް  )ރ(  
 ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ގައިވާ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 ތަކެތިލާއި އެހެނިެހން ހޯ

ދޫކުުރމާއި ކުއްޔަށް 

 އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިޯއއިން
 ދިުނން  ޚިުދމަތް

ކުއްޔަށް  ލާއި އެެހނިހެްނ ަތކެތިހޯ ،ހޯލާއި އެހެނިެހން ތަކެިތ ކުއްޔަްށ ދޫކުރާނީ )ހ( .7
ލިޔުމުން  ނެވެ.ގައިވާ ފޯމު ހުަށހެޅުމުން  1-ލުލުގެ ޖަުދވަސޫހިފުމަށް އެދި މި އު

ކުއްޔަށް  ލާއި އެހެނިހެން ތަެކތިހޯ ،ނުވަތަ ފޯުނން ބުކް ކުރިކަމުގަިއވިޔަސް
 ފޯމު ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުްނނެވެ.ދޫކުރާނީ 

ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި، ސަރުކާރުގެ  ،ހަޅަންވާނީހުށަކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު  (ށ)  
 ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައެވެ.

 ކުއްޔަށް ހިފާއިރު އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯއިން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައިލު ހޯ (ނ)  
ޚިދުމަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 1ޖަދުވަލު 

ފަރާތުން އަމިއްލައަށް  ކުއްޔަށް ހިފާ އެފެއާޒާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ހޯލު
 ކުރުމަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
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ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެހެނިެހްނ  (ރ)  
ކުއްޔަށް ހިފާ ، ދޫކުރެވޭނީފަރާތްތަކަށް ހޯލާއި އެހެނިހެްނ ތަކެތި ކުއްޔަށް 

 މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.  ،މުއްދަތުގެ ކުލި

ރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ކޭޓަރ ކުރުމަށް )ކާބޯ ހައިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބާއްވާ  (ބ)  
 ހިފިދާނެއެވެ.ތަކެތި( ބޭނުންާވނަމަ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ލޮބީ )ކޮރިޑޯ( ކުއްޔަށް 

 ކޮރިޑޯ ބޭނުންކުރެވޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.މި 

 ލާއި އެހެނިެހން ތަކެތިހޯ
 އް ކުއްޔަށް ެދވޭނެ ގޮތްތަ 

ގެ ޖުޕެކޭ )ދޭއް( 2އަންނަނިވި  ،ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަްށ ދޫކުރެވޭނީ )ހ( .8
 ދަށުންނެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް  ގޮތުން ގުޅޭ ކަމަކާނީ ދީ .1
 ،ަތއްލުސީފުގެ ތަ 1 ޖުޕެކޭ" ގެ ދަުށންނެވެ. 1 ޖުދޫކުރެވޭނީ "ޕެކޭ

ހިފުމަށް އެދޭ ފޯުމގަިއ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް 
 ފައިވާނެއެވެ.ނައިހިމަ

 

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި ތަކެިތ  ގޮތުން ގުޅޭ ހެނިހެން ކަންކަމާއެ .2
ގެ  2 ޖު ޕެކޭ" ގެ ދަށުންނެވެ. 2 ޖުކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ "ޕެކޭ

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ  ،ތައްލުސީފުތަ
 ފައިވާނެއެވެ.ނައިފޯމުގައި ހިމަ

 )ށ(  

 

 ކަންކަމުގައި ދެފަރާތުން މިނިސްޓްރީއާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ 
އި އެހެިނހެން ތަކެިތ ލާއެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަގެއް ނެގުމަކާނުލައި ހޯ
 ބޭނުންކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަަޖއްސައިދެވިދާނެއެވެ. 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެހެނިެހްނ  )ހ( .9 ފައިސާ ެދއްކުން 
ކުރިއަށް  ،ހޯލުގެ ކުލި ދޫކުރެވޭނީފަރާތްތަކަށް ހޯލާއި އެހެނިހެން ަތކެތި ކުއްޔަށް 

އަދި ހޯލާއި އެހެިނހެން ަތކެތި ކުއްޔަްށ މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމުންނެވެ. 
ހޯލު އަނބުރާ  ގެ ފައިސާޚިދުމަތްތަކު ހޯަދން އެދޭހިފުމަށްފަހު އިތުރަށް 

  ހަވާލުކުރާއިރު މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަކެިތ  )ށ(  
 ކުރާގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. ލުބި
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 (ނ)  

 

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް 
 ފައިސާ ދެއްކުމަށްހަމަޖައްސާނީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައެވެ.

އެއްވެސް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހޯލު ކުއްޔަށް ދިނުމަްށފަހު  (ރ)  
ފައިވާ ކައިހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި ދައް ،ސަބަބަކާ ހުރެ ކެންސަލް ކޮށްިފަނމަ

ނަމަވެސް  ދޭންވާނެއެވެ.ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް ކުލީގެ ފައިސާ އަނބުރާ 
ކެންސަލްކުރުމުގެ ސަބަބުން ުކއްޔަށް ހިފިފަރާތަށް ިލބޭނެ ުނވަތަ ލިބިާދެނ 

 ނުޖެޭހނެއެވެ. ށެއްއެއް މިނިސްޓްރީން ނަގާކައެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ

 

 

 (ބ) 

 

އެއްވެސް   ،ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު  ކުއްަޔށް ހިފުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ހޯލު 
 އެވެ.ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެވޭނެ އެ ،ލްކޮށްފިނަމަ ކެންސަސަބަބަކާ ހުރެ 

ހޯލު ކުއްޔަށް ދެޭވނެ އެްނމެ 

 ދިގު ުމްއދަތު 
)ފަހެއް( ދުވަހުެގ  5ކުއްޔަށްދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ވިދިވިދިގެން ހޯލު  )ހ( .10

ވަގުތާއި، ހާލަތާއި،  ،ނަމަކުއްޔަށް ހިފާ މުއްދަތަށެވެ. އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް
 ޮގތެއް ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.  ފައިކަމުގެ ބާވަތަށް ބަލައި

 )އެކެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 1މުއްދަތަކީ ހޯލު ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުރު  )ށ(  

ފަރާތުގެ ހޯލުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯލު ތައްޔާރު ކުރުމަކީ ކުއްޔަށް ހިފާ  .  11 ހޯލު ތައްޔާރުކުުރން 
 ޒިންމާއެކެވެ.

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ހޯލު ބޭުނންކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީ އޮްފ އިސްލާމިކް  )ހ( .12 ހޯލު އަނުބރާ ހަވާލު ކުރުން 
ވާލުކުރެވުނު ހަސާފުކުރުމަށްފަހު، ހޯލާއި ތަކެތި ވާލުކުރަންވާނީ، ހައެފެއާޒާ ހޯލު 

 އިރު ހުރި ހާލަތުގައެވެ. 

އެދިފައިާވ "އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ގައި  )ށ(  
އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދާފައިވާނަމަ އެ ފޯމުގައިވާ  ،ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން

"އިތުރަށް ހޯދަން އެދޭ ޚިދުމަތް" ގެ ބައި މިނިސްޓްރީން ފުރިހަމަކޮށްފައި، 
 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.

  ހޯލާއި ތަކެތި ، ހަވާލުވާންާވނީމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހޯލާ  (ނ)  
 އަދި ހޯލާއި ތަކެތި ޗެކްކުރުމަށްފަހު،އެވެ. ކުރުމަށްފަހުރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކް
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"އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ގައި އެ މުވައްޒަފަކު، 
 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުއްޔަށް ހިފަިއގެން ނުވަތަ ކުއްޔަކާނުލައި ބޭނުްނކުރާ ތަނަކަްށ  އުސޫލުގެދަށުންމި  (ރ)  
ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ެގއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަަމ، އެލިުބުނ ގެއްލުމެއްގެ 

ނުވަތަ ކުއްޔަކާނުލައި ބޭނުންކުިރ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ޒިންމާ ކުއްޔަށް ހިފާ 
ޅު ން ލިބޭ ގެއްލުމަކީ މަރާމާތުޮކށްެގން ރަނގަފަރާތުން އުފުލަންާވނެއެވެ. މިގޮތު 

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުްނ އެމަރާމާތެއް  ،ކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުމެއްނަމަ
ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މަރާމާތު ނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުމެއްނަމަ، އެ އެއްޗެއް ބާޒާރުން 

ވަހުެގ ދު)ަފނަރަ(  15އަގު ނުވަތަ އެަފދަ ައއު އެއްޗެއް ލަސްވެގެން  ލިބެންހުރި
 ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހޯދައިދޭން ވާނެއެވެ.

ހޯލު ބޭނުންކުުރމުަގއި 

 ސަމާލުކަްނދޭންެޖހޭ ކަންކަން 
 ބޭނުންކުރުމުގައި އަންަނނިިވ ކަންކަމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ. ހޯލު .13

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  ފަރާތެއްގެތެރޭގައި ވީޑިއޯ ވޯލް ފިޔަވައި އަމިއްލަ  ލުހޯ )ހ(  
 ޑްރޮޕެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބެކް

ިއ އްޔާތަކެތީގަ މޭޒުފަދަ ،އާއިގޮނޑިއި ބޭނުންކުރާ ހޯލުގަ ޒުގެއިސްލާމީ މަރުކަ )ށ(  
ހީރަހާއި ޕިންފަދަ ތަކެތި ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ. އި އެއްވެސް ތަނެއްގަހޯލުގެ 
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އް ތަތްޓޭޕެ ވެސް ވައްތަރެއްގެ އެއްއަދި 

ނަމަެވސް ބުއިމަކަްށ ހޯލަށް ކާބޯތަކެތި ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ. ޖަލްސާ ކުރާ  )ނ(  
 ފެންފުޅި ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ލުމަކީ، ޯހލު ކައިޏެއް އުގުޅިގެން އުފެދޭ އެންމެހައި ކުން ހޯލު ބޭުނންކުރުމާ )ރ(  
 ޒިންމާއެކެވެ.ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ 

ގުޅިފައިވާ ލޮބީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގަިއ  ހޯލާ ،އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި )ބ(  
ރަކާތެއް ހައެއްވެސް ޒާތުގެ އަޑުގަދަވާ މިއުޒިކު ކުޅުންފަދަ ނެށުމާއި، ލަވަކިޔުމާއި،
 ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ވަގުތުްނ ންިގގޮވާ ބަ) ވަގުތަށްވެސް ނަމާދު  ރަކާތެއް ހަހޯލުގައި ބާއްވާ ކޮންމެ  )ޅ(  
  ލަންވާނެއެވެ.ޑައިމެދުަކނ މިނެޓް(ތިރީސް  ފެށިގެން

ތިާމޢީ މިންގަނޑުތަކާ ުފށުއަރާ ޒާުތގެ އެއްވެސް ޖުމު އިއާންއިސްލާމްދީނާއި  )ކ(  
 ރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެެއވެ.ހަ

 )އ(  

 

ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގަިއ ފަރާތުގެ  ފަރާތުން، އެ  ކުއްޔަށް ހިފާ ހޯލު
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ލޮބީގައި މީހުންނަށް ނުިހނގޭނެ ގޮަތށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް 

އަދި ނަމާދުކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކަްށ ދަތިވާގޮތަްށ ނުވާނެއެވެ.  ހިންގައިގެން
 އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެެއވެ.

މިނިސްްޓރީއަށް ލިިބގެްނވާ 

 އިޚްތިާޔރުަތއް 
އްލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީ ޙައެކަމެއް  ،ނަމަމި އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާެވއްޖެ )ހ( .14

 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި  ،މަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށްޢަމި އުސޫލާ ޚިލާފަށް  )ށ(  
އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

 އެފެއާޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ ިމ އުސޫލު ގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުދިވެހިމަލުކުރަން ަފށާީނ، ޢަމި އުސޫލަށް  .15 މަލުުކރުން ޢަލަށް ސޫއު
 ނެވެ.ފެށިގެންތާރީޚުން 

_________________________ 
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 1ޖަދުވަލު:

` 

 

 

 

 ފޯމު ނަންބަރު:  

 އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 

 3020238: ނު ނަންބަރު އްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު:                                 ފޯ ކު 

ލަ މު ޖު
 

 
އަގު 

 

ްދަތު 
މުއ

ްވާ 
ނުނ

ބޭ
 

ްވާ 
ނުނ

ބޭ
އަ

ދަދު 
 

އެހެނިހެން 
 ކުއްޔަށް  ކަށް ކަންތައްތަ 

ދޫކުރާ އަގު 
 2 ޕެކޭޖް -)ދުވާލަކަށް(

 )ރުފިޔާ(

ދީނީ ކަންތައްތަކަށް 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު 
 1 ޖު ޕެކޭ - )ދުވާލަކަށް(

 )ރުފިޔާ(

 # ތަކެތި 

 1 އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު   -/1500  -/5000    

    
20/-  10/-  

 ވީއައިޕީ ގޮނޑި 
 ގޮނޑި( 12ލަ މު)ލިބެންހުރީ ޖު

2 

    
-/200  -/100  

 ވީއައިޕީ މޭޒު 
 މޭޒު( 1ލަ މު)ލިބެންހުރީ ޖު

3 

    
5/- 2/- 

 ގޮނޑި 
 ގޮނޑި( 350ލަ މު)ލިބެންހުރީ ޖު

4 

 5 މޭޒު( 40ލަ މުމޭޒު )ލިބެންހުރީ ޖު -/5 -/10    

    
15/- 5/- 

މޭޒުމަތީގައި އަޅާ ފޮތިގަނޑު 
 (ގޮނޑި 13ލަ މު)ލިބެންހުރީ ޖު

6 

    
200/- 50/- 

 1ލަ މުޖުޕޯޑިއަމް )ލިބެންހުރީ 
 (ޕޯޑިއަމް

7 

 8 ކޮރިޑޯ )ކޭޓަރިންގ ހަމަޖެއްސުމަށް( -/100 -/400    

    
500/- 200/- 

 ފެން 
 )ކޭޓަރިންގ ހަމަޖައްސާނަމަ(

9 

 
 

 ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:  ނަން:

  ނަންބަރު:ފޯނު މޯބައިލް   އެޑްރެސް:

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ތާރީޚާއި، 
 މުއްދަތު:

 :ދުވަސް  /    /    އަށް     /    /    އިން   

  ރަކާތް:ހަހޯލުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

  ްއިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގެ އެއްވެސ
ދިމާއެއްގައި ދެފުށްކެހެރި )ޑަބަލްޓޭޕް( 

 ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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 ގަޑިއިރު )ހަތަރެއް(  4 ،ބަލާނީބައިދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމައެވެ. އަދި )ހަތަރެއް(  4 ،ކަމުގައި ބަލާނީމުޅިދުވަސް ނޯޓް: 
 ބަލައިގެންނެވެ. އަށްއިވެންޓް ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭ ގަޑި ،މަދު ވަގުތެވެ. ވަގުތު ގުނާނީ އެއަށްވުރެނުވަތަ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 3020290ފޯނު ނަންބަރު:                                          އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯގެ ޚިދުމަތްތައް:

 ޚިުދމަތް  #

 )ުދވާލަކަށް( ޚިުދމަތުގެ އަގު

ނެ 
ވިދާ

ށްލެ
ދޫކޮ

މަތް
ޚިުދ

  
 

ންވާ
ބޭނު

އަ  
ދަދު 

 

އަގު
 

ލަ މުޖު
 

 ބަިއދުަވހަށް 
 )ރުފިޔާ(

 މުިޅދުވަަހށް 
 )ރުފިޔާ(

   މުޅިދުވަހަށް -އޯވީޑި 1
 )އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ(

-/8000 -/15000  
 

  

    މުޅިދުވަހަށް -ގލައިވް ސްޓްރީމިން 2
 )އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ(

-/1500 -/3000  
 

  

)އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް   އެލްއީޑީ ވޯލް ގްރެފިކްސް 3
       ދޫކޮށްލެވިދާނެ(

 5000/-  
 

  

 )ލޮބީ ޕްރޮޖެކްޝަން( ވީޑިއޯ ކުރާނަމަ     ޕްރޮޖެކްޝަން  4
 ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ( )އަމިއްލަ

 -/1000  
 

  

 )ޑިޖިޓަލް ކޮޕީ(   ފޮޓޯ ނެގުން   5
 ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ( )އަމިއްލަ

-/2500 -/4500  
 

  

     5000/-  އެލްއީޑީ ވޯލް   6
     2000/-   ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ( )އަމިއްލަ  ސައުންޑް 7
     1000/- 500/-   ގސައުންޑް ރިކޯޑިން  8
 ،2500/-ލައިޓް  ޑްކުލަ ލައިޓިންގ: ފިކްސް 9

ތަކެތީގައި ހެދުމަށް  ލަ)އަމިއް  2500/-ޑިޝަނަލް ލައިޓް އެ
 ދޫކޮށްލެވިދާނެ(

 -/5000  
 

  

     2000/-               ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ( )އަމިއްލަ  ގވީޑިއޯ ލައިޓިން 10
     -/5  ސީޑީ( 1 (ސީޑީ ޑުބްލިކޭޓް ކުރުން 11
     15/-  ސީޑީ(  1 ( ސީޑީ ޕްރިންޓް ކުރުން  12

  ޖުމްލަ : 

 ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު 

ލާ އެއްގޮތަށް ހޯލު ބޭުނންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ސޫދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް
 އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. 

  :ޚުތާރީ  ފުރިހަމަ ނަން:

  ތައްގަނޑު:  ސޮއި:
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 އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯގެ ބޭނުމަށް  ބޭނުމަށް  އިދާރީ ސެކްޝަނުގެ 
 ގޮތް: މިސްޓޫޑިއޯއިން ނިންއިސްލާމިކް  ގޮތް: މިއޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓުން ނިން

 ވެރިޔާގެ ނަން: ވެރިޔާގެ ނަން:
 މަޤާމު: މަޤާމު:

 :ޚުތާރީ :ޚުތާރީ
 ސޮއި: ސޮއި:

                   ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް:   
 
 ހަދާގޮތަށް: ލުބި

 

 އިތުރަށް ހޯދަން އެދޭ ޚިދުމަތް 
ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ކުއްޔަށް  ތަކެތި  #

 )ދުވާލަކަށް(ދޫކުރާ އަގު 
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 
ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު 

 )ދުވާލަކަށް(

 ލަ މުޖު އަގު  ަދދު އަ

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
 އެދުނު މީހާގެ ނަން:                            މަޤާމު:                                 ސޮއި 

 

 ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް 

         ހޯލާއި ތަކެތި ހަވާލުކުރި

 ނަމާިއ، މަާޤމު:
 
 

 
 

 ހޯލާއި ތަކެތި ޗެކުކުރި 
 
 

 ނަމާިއ، މަާޤމު:

 ތާރީޚު: ތާރީޚު:
 ގަޑި: ގަޑި:
 :ސޮއި
 

 :ސޮއި

  ރިމާކްްސ:
.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
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 ގެ ބޭނުމަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނު 
 ހޯލު ކުއްޔާއި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި:

 

 

 

 

 

 
 އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ދެއްކި:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ފައިސާ ބަލައިގަތް ފަރާތް:

 

 ނަން:

 

 

 

 ސޮއި:
 
 
 
 

 އިތުރަށް ހޯދި ޚިދުމަތްތަކަށް ދެއްކި 

 

 ފައިސާ ބަލައިގަތް ފަރާތް:

 

 ނަން:

 

 

 ސޮއި:

  

 :ފައިސާގެ ޢަދަދު

 

 ތާރީޚް:                    ޗެކު ނަންބަރު: 

 

 ތާރީޚް:      ރަސީދު ނަންބަރު:

 

 

 :ފައިސާގެ ޢަދަދު 

 

 ޗެކު ނަންބަރު:                     ތާރީޚް:

 

 ތާރީޚް:      ރަސީދު ނަންބަރު:

 

 

 
 :ފައިސާގެ ޢަދަދު

 

 ޗެކު ނަންބަރު:                     ތާރީޚް:

 

 ތާރީޚް:      ރަސީދު ނަންބަރު:
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 2 ޖަދުވަލު:
 

 
 
 

 ތަކެތި  #

 1ޕެކޭޖު 

ކުއްޔަށް ދީނީ ކަންތައްތަކަށް 
 ދޫކުރާ އަގު )ދުވާލަކަށް(

 )ރުފިޔާ(

 2ޕެކޭޖު 
 އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް 

 ކުއްޔަށްދޫކުރާ އަގު )ދުވާލަކަށް(
 )ރުފިޔާ(

  -/5000  -/1500 އިސްލާމީ މަރުކަުޒގެ ހޯލު  1

  -/20  -/10 ގޮނޑި( 12ލަ މުވީައއިޕީ ޮގނޑި )ލިބެންުހރީ ޖު 2

  200/-  100/- މޭޒު( 1ލަ މުވީައއިޕީ މޭޒު )ލިބެްނހުރީ ޖު  3

  -/5  -/2 ގޮނޑި( 350ލަ މުގޮނޑި )ލިބެންުހރީ ޖު  4

  -/10  -/5 މޭޒު( 40ލަ މުމޭޒު )ލިބެންުހރީ ޖު 5

  -/15  -/5 (ފޮތިގަނޑު 15ލަ މުމޭޒުމަީތަގއި ައޅާ ފޮތިގަނޑު )ލިބެންހުީރ ޖު 6

  -/200  -/50 (ޕޯޑިައމް 1ލަ މު)ލިބެންުހރީ ޖު  ޕޯޑިއަމް 7

  -/400  -/100 ކޮރިޑޯ )ކޭޓަރިންގ ަހމަެޖއްުސމަށް( 8

  -/500  -/200 ފެން )ޖަލްސާ ކޭޓަރިންގ ަހމަަޖއްާސަނމަ( 9

  -/15000 (8000/- ބައިދުވަހަށް)ފުލްޑޭ  ވީީޑއޯ  10

  3000/- (1500/- ބައިދުވަހަށް)   ުމޅިުދވަހަށް ގލައިވް ސްްޓރީމިން  11

  -/5000 އެލްއީޑީ ވޯލް ގްރެފިްކސް  12

  1000/- )ލޮބީ ޕްރޮޖެކްަޝން( ޕްރޮޖެކްަޝން 13

  4500/- (2500/- ބައިދުވަހަށް))ޑިޖިޓަލް ކޮޕީ(   ފޮޓޯ ނެގުން   14

  5000/- އެލްއީޑީ ވޯލް   15

  2000/- ސައުްނޑް  16

  1000/- (500/- ބައިދުވަހަށް)  ގސައުްނޑް ރިކޯޑިން  17

18 
 ،2500/-ކުލަ ލައިޓިންގ: ފިކްސްޓް ލައިޓް 

 )އަމިއްލާ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ(  2500/-އެޑިޝަނަލް ލައިޓް 
/-5000  

                  ގވީިޑއޯ ލައިޓިން 19
 )އަމިއްލާ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ(

-/2000  

  -/5 ސީޑީ( 1 (ސީޑީ ޑުބްލިކޭޓް ކުރުން 20

  15/- ސީޑީ(  1 ( ސީޑީ ޕްރިންޓް ކުރުން 21
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