
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީސްނަމާދު ކުރުމަށް 

މިސްކިތްތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމާއި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު

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 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 42     އަދަދު: 100      ތާރީޚު:  16 ޝަޢުބާން 1434  -  25 ޖޫން 2013   އަންގާރަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީސްނަމާދު ކުރުމަށް 

މިސްކިތްތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމާއި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީސްނަމާދުކުރާ   

ނޑައެޅުމާއި، އެފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ  ފަރާތްތައް ކަ

މަތީންނެވެ. ގޮތުގެ 

ގިނަނުވާނެ . 1 ޙާފިޡުންނަށްވުރެ  )ދޭއް(  މިސްކިތަކަށްވެސް 2  ކޮންމެ  ކުރުމަށްހަމަޖެއްސޭނީ  ތަރާވީސްނަމާދު  އިމާމުވެ  ޙިފްޡުކޮށް 

ގޮތަށެވެ.

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،     . 2 ޙާފިޡުން  ގިނަ  ޙާފިޡުންނަށްވުރެ  )ދޭއް(  އެއްމިސްކިތަކަށް 2  ކުރުމަށް  ތަރާވީސްނަމާދު  އިމާމުވެ  ޙިފްޡުކޮށް 

ނޑައަޅާނީ )ތަޖުރިބާއަށާއި އެމީހެއްގެ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރަށް  އެ މިސްކިތެއްގައި ތަރާވީސްނަމާދު ކުރާނެ 2 )ދޭއް( މީހުން ކަ

ނޑައަޅާ ކޮމިޓީ އަކުންނެވެ. ބަލައި( މިކަމަށް ކަ

އިމާމުވެ ތަރާވީސްނަމާދު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ފައިސާގެ އެހީ ދެވޭނީ، މުޞްޙަފު އެކީގައި . 3

ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީސްނަމާދު ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށް ގަބޫލު 

ކުރެވޭ މީހުންގެ ނަންތައް، އެ އިދާރާތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހަޅައިގެން ހުއްދަ ދެވޭ މީހުންނަށެވެ. 

މިގޮތުން ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީސްނަމާދު ކުރާ މީހާއަށާއި، ބަދަލުގައި ކުރަން ހުންނަ މީހާއަށް ފައިސާގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭނީ . 4

ކޮންމެ ރެއަކަށް މީހަކަށް -/200 )ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާއެވެ. 

ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީސްނަމާދު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރު މީހަކު ގެންނަ ނަމަ، އެ މީހަކު ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ކުރިން . 5

ހޯދުމާއެކު  ހުއްދަ  ހުށަހަޅައިގެން  އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސެޓުފިކެޓު  ކަމުގެ  ޙާފިޡު  ކޮޕީއާއި  ޕާސްޕޯޓުގެ 

ސްޕެޝަލް ވިސާ ހޯދަންވާނެއެވެ. )ސްޕެޝަލް ވިސާ ހޯދުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެހީތެރިވެދެވޭނެއެވެ.( 

އަތޮޅު . 6 ކުރުވާނީ  ތަރާވީސްނަމާދު  އިމާމުވެ  ޙިފްޡުކޮށް  ލިބޭގޮތަށް  އެހީ  ފައިސާގެ  އެފެއާޒުން  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ހުށަހަޅައި  އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މެދުވެރިކޮށް  އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ނުވަތަ  އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ 

ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ލިބުމަށް ފަހުގައެވެ. 



4

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭގޮތަށް ހުއްދަ ދީގެން ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީސްނަމާދުކޮށް ނިމުމުން، . 7

ހާޒިރީ  އެނގޭގޮތަށް  މީހާ  ހުރި  ބަދަލުގައި  މީހާއާއި  ތަރާވީސްނަމާދުކުރި  އިމާމުވެ  ތާރީޚާއި މިސްކިތާއި  ކުރި  ތަރާވީސްނަމާދު 

ރިޕޯޓެއް، ޝައްވާލްމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. 

ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީސްނަމާދު ކުރާ މީހާއަށާއި ބަދަލުގައި ހުރި މީހާއަށް ދޭ ފައިސާގެ އެހީ ހޯދަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ . 8

އުސޫލުގެ        މި  ހުށަހަޅާނީ،  އެފެއާޒަށް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްތަކުގެ  ސިޓީ  ނުވަތަ  އިދާރާއިން 

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިންނެވެ. އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.  7 ވަނަ ނަންބަރުގައި ކަ



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

1 .

2 .

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  

. . .your fr iend on air.


