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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

`
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ތގެ އުސޫލު
ޢމަލުކުރާނެ ގޮ ު
ގއި ަ
ލ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމު ަ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯ ު
ފ
ތަޢާރަ ު

.1

ދ
ޞ ު
މަޤް ަ

.2

(ހ)

އއްސަސާތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި،
މި އުސޫލަކީ ،ދައުލަތުގެ މު ަ
ނމު އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ
ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށާއި ،އާ ް
ތ
މލުކުރާނެ ގޮ ާ
ނ ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަ ަ
ލ ގުޅޭ އެހެނިހެ ް
ހޯލާއި އެ ހޯ ާ
ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.

ހސިލުކުރުމެވެ.
މި އުސޫލު އެކުލަވައިލުމުގެ ބޭނުމަކީ އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތައް ާ
(ހ)

ގ
ބނުންކުރުމު ެ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހޯލު ޭ
ފުރުޞަތު ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން.

(ށ)

ށ އެކަމުގެ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް އެކަމުގެ
ތ ް
ހޯލު ބޭނުންކުރުމުގައި ދައުލަ ަ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

(ނ)

ބނުންކުރުމުގައި ނަގާ ފީތަކާއި އަގުތަކަކީ އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
ހޯލު ޭ
އަގުތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.

(ރ)

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން.
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(ބ)
ރވޭނެ
ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކު ެ

.3

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

މިނިސްޓްރީގެ އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ނތަކަށެވެ.
ބނު ް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޭ

އ
ތ ް
ބޭނުން ަ

(ހ)

ޖަލްސާ ،ސެމިނާރު ،ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށް.

(ށ)

ވމަށް.
މައުރަޒުތަކާއި މުބާރާތްތައް ބޭއް ު

(ނ)

އިމްތިޙާނުތައް ބޭއްވުމަށް.

(ރ)

ސަރުކާރުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް.

(ބ)

ދީނީ ދަރުސްތައް ބޭއްވުމަށް.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި( ،ށ) އާއި( ،ނ) އާއި( ،ރ) އާއި( ،ބ) ގައި
ނތަކަށާއި ،އިސްލާމްދީނާ ފުށުނާރާ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނު ް
ހޯލު ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތ
ތސްނާ ހާލަ ު
އިސް ި

.4

ނ
ހޯލު ބުކް ކުރު ް

.5

މ
އިސްލާމީ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް ި
އުސޫލުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.
(ހ)

ހލު ބުކް ކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
ލިޔުމުން ނުވަތަ ފޯނުން ވެސް ޯ

(ށ)

ނކަން ލިޔުމުން
ބކް ކުރެވިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫ ް
ބުކް ކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ު
ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސްއަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ހޯލު ބުކް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް އެކަމަށް އެދެވޭނެ އެންމެ އަވަސް
މުއްދަތަކީ ،ބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިއެވެ.

(ރ)

ހޯލު ބުކް ކުރާތާ ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު
ލ
ޠ ު
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ ،އެ ބުކިންގބާ ި
ވާނެއެވެ.
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(ބ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އދި "އިސްލާމީ
ވސް ،ހޯލް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ެ
ހޯލު ބުކް ކޮށްފައި ނެތްނަމަ ެ
މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އދު ް
ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ެ
ނ .6

(ހ)

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ .ފޯމުގެ
ގ
ކޮޕީއެއް ،އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1-ގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ .އަދި ފޯމު ެ
މ އެފަދައިން،
ކޮޕީ ،މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .ހަ ަ
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު  www.islamicaffairs.gov.mvޑައުންލޯޑް
ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ.

(ށ)

ނ
ފމު ހުށަހެޅޭ ެ
ފރާތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ޯ
ބނުންވާ ަ
ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޭ
އެންމެ އަވަސް މުއްދަތަކީ ،ބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ ( 20ވިހި) ދުވަހުގެ ކުރިއެވެ.

(ނ)

ނން ބުކް ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ،ހޯލު
ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ލިޔުމުން ނުވަތަ ފޯ ު
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި "އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު"
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެ "އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ގައިވާ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ހން ތަކެތި
ހޯލާއި އެހެނި ެ

.7

(ހ)

ރމާއި
ކުއްޔަށް ދޫކު ު

ތކެތި ކުއްޔަށް
ނ ަ
ހނިހެ ް
ށ ދޫކުރާނީ ،ހޯލާއި އެ ެ
ތ ކުއްޔަ ް
ހން ތަކެ ި
ހޯލާއި އެހެނި ެ
ނނެވެ .ލިޔުމުން
ށހެޅުމު ް
ދވަލު 1-ގައިވާ ފޯމު ހު ަ
ހިފުމަށް އެދި މި އުސޫލުގެ ޖަ ު

އއިން
އިސްލާމިކް ސްޓޫޑި ޯ

ކތި ކުއްޔަށް
އވިޔަސް ،ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަ ެ
ނން ބުކް ކުރިކަމުގަ ި
ނުވަތަ ފޯ ު

ނ
ނ ް
ދމަތް ދި ު
ޚި ު

ނނެވެ.
ދޫކުރާނީ ފޯމު ހުށަހަޅާ ތަރުތީބު ް
(ށ)

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ ،ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި،
ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައެވެ.

(ނ)

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފާއިރު އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯއިން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި
ޖަދުވަލު  1ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އަމިއްލައަށް
ކުރުމަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
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(ރ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
ހ ް
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެހެނި ެ
ނ ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ،ކުއްޔަށް ހިފާ
ފަރާތްތަކަށް ހޯލާއި އެހެނިހެ ް
މުއްދަތުގެ ކުލި ،މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

(ބ)

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ކޭޓަރ ކުރުމަށް (ކާބޯ
ވނަމަ ،އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ލޮބީ (ކޮރިޑޯ) ކުއްޔަށް ހިފިދާނެއެވެ.
ތަކެތި) ބޭނުން ާ
މި ކޮރިޑޯ ބޭނުންކުރެވޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

ހން ތަކެތި
ހޯލާއި އެހެނި ެ

.8

(ހ)

އ
ތ ް
ދވޭނެ ގޮތް ަ
ކުއްޔަށް ެ

ށ ދޫކުރެވޭނީ ،އަންނަނިވި ( 2ދޭއް) ޕެކޭޖުގެ
ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަ ް
ދަށުންނެވެ.
 .1ދީނީ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް
ތއް،
ށންނެވެ .ޕެކޭޖު  1ގެ ތަފުސީލު ަ
ދޫކުރެވޭނީ "ޕެކޭޖު  "1ގެ ދަ ު
އިސްލާމީ

މަރުކަޒުގެ

ހޯލު

ކުއްޔަށް

ހިފުމަށް

އެދޭ

އ
މގަ ި
ފޯ ު

ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.
ތ
 .2އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި ތަކެ ި
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ "ޕެކޭޖު  "2ގެ ދަށުންނެވެ .ޕެކޭޖު  2ގެ
ތަފުސީލުތައް ،އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ
ފޯމުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
މިނިސްޓްރީއާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކަންކަމުގައި ދެފަރާތު ް
ތ
ނހެން ތަކެ ި
އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަގެއް ނެގުމަކާނުލައި ހޯލާއި އެހެ ި
ޖއްސައިދެވިދާނެއެވެ.
ބޭނުންކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަ ަ

ނ
ދއްކު ް
ފައިސާ ެ

.9

(ހ)

ނ
ހ ް
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެހެނި ެ
ތކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ހޯލުގެ ކުލި ،ކުރިއަށް
ފަރާތްތަކަށް ހޯލާއި އެހެނިހެން ަ
ށ
ތކެތި ކުއްޔަ ް
ނހެން ަ
މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްކުމުންނެވެ .އަދި ހޯލާއި އެހެ ި
ދން އެދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފައިސާ ހޯލު އަނބުރާ
ހިފުމަށްފަހު އިތުރަށް ހޯ ަ
ހަވާލުކުރާއިރު މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ތ
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަކެ ި
ބިލު ކުރާގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
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(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ހަމަޖައްސާނީ

ސަރުކާރުގެ

ރަސްމީ

ދުވަސްތަކުގައި

ފައިސާ

ދެއްކުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައެވެ.
(ރ)

ހ ،އެއްވެސް
ށފަ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހޯލު ކުއްޔަށް ދިނުމަ ް
ނމަ ،ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި ދައްކައިފައިވާ
ފ ަ
ސަބަބަކާ ހުރެ ކެންސަލް ކޮށް ި
ކުލީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް
ނ
ދ ެ
ނވަތަ ލިބި ާ
ލބޭނެ ު
ކއްޔަށް ހިފިފަރާތަށް ި
ކެންސަލްކުރުމުގެ ސަބަބުން ު
ހނެއެވެ.
އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާއެއް މިނިސްޓްރީން ނަގާކަށެއް ނުޖެ ޭ

(ބ)

ހ ،އެއްވެސް
ށ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަ ު
ޔށް ހިފުމަ ް
ނ ހޯލު ކުއް ަ
ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތު ް
މ ،އެ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.
ސަބަބަކާ ހުރެ ކެންސަލްކޮށްފިނަ ަ

ނމެ
ވނެ އެ ް
ހޯލު ކުއްޔަށް ދެ ޭ

.10

(ހ)

ތ
އދަ ު
މ ް
ދިގު ު

ގ
ހޯލު ކުއްޔަށްދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ވިދިވިދިގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހު ެ
މުއްދަތަށެވެ .އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ ،ވަގުތާއި ،ހާލަތާއި،
ގތެއް ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.
ކަމުގެ ބާވަތަށް ބަލައިފައި ޮ

(ށ)
ނ
ރ ް
ހޯލު ތައްޔާރުކު ު

.11

ނ
ބރާ ހަވާލު ކުރު ް
ހޯލު އަނ ު

.12

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

ހޯލުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯލު ތައްޔާރު ކުރުމަކީ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ
ޒިންމާއެކެވެ.
(ހ)

ފ އިސްލާމިކް
ނންކުރުމަށްފަހު ،މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ހޯލު ބޭ ު
އެފެއާޒާ ހޯލު ހަވާލުކުރަންވާނީ ،ހޯލާއި ތަކެތި ސާފުކުރުމަށްފަހު ،ހަވާލުކުރެވުނު
އިރު ހުރި ހާލަތުގައެވެ.

(ށ)

ވ
"އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ގައި އެދިފައި ާ
ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ،އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދާފައިވާނަމަ އެ ފޯމުގައިވާ
"އިތުރަށް ހޯދަން އެދޭ ޚިދުމަތް" ގެ ބައި މިނިސްޓްރީން ފުރިހަމަކޮށްފައި،
ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ތ
ވނީ ،ހޯލާއި ތަކެ ި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހޯލާ ހަވާލުވާން ާ
ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހުއެވެ .އަދި ހޯލާއި ތަކެތި ޗެކްކުރުމަށްފަހު،
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

"އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ގައި އެ މުވައްޒަފަކު،
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ށ
ނކުރާ ތަނަކަ ް
އގެން ނުވަތަ ކުއްޔަކާނުލައި ބޭނު ް
މި އުސޫލުގެދަށުން ކުއްޔަށް ހިފަ ި
ނ ގެއްލުމެއްގެ
ބ ު
ގއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެލި ު
ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ެ
ރ
ފުރިހަމަ ޒިންމާ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ނުވަތަ ކުއްޔަކާނުލައި ބޭނުންކު ި
ގން ރަނގަޅު
ކށް ެ
ތން ލިބޭ ގެއްލުމަކީ މަރާމާތު ޮ
ވނެއެވެ .މިގޮ ު
ފަރާތުން އުފުލަން ާ
ކުރެވޭވަރުގެ

ގެއްލުމެއްނަމަ،

ކުއްޔަށް

ހިފާ

ނ
ފަރާތު ް

އެމަރާމާތެއް

ކޮށްދޭންވާނެއެވެ .މަރާމާތު ނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުމެއްނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ބާޒާރުން
ގ
ފނަރަ) ދުވަހު ެ
އއު އެއްޗެއް ލަސްވެގެން ަ ( 15
ފދަ ަ
ލިބެންހުރި އަގު ނުވަތަ އެ ަ
ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހޯދައިދޭން ވާނެއެވެ.
ގއި
ރމު ަ
ހޯލު ބޭނުންކު ު
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ވ ކަންކަމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.
ނނި ި
ހޯލު ބޭނުންކުރުމުގައި އަން ަ

ނ
ޖހޭ ކަންކަ ް
ނދޭން ެ
ސަމާލުކަ ް

(ހ)

ހޯލު ތެރޭގައި ވީޑިއޯ ވޯލް ފިޔަވައި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
ބެކް ޑްރޮޕެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

އ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބޭނުންކުރާ ގޮނޑިއާއި ،މޭޒުފަދަ ތަކެތީގައްޔާ ި
ހޯލުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހީރަހާއި ޕިންފަދަ ތަކެތި ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ.
އަދި އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ޓޭޕެއް ތަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ށ
ވސް ބުއިމަކަ ް
ޖަލްސާ ކުރާ ހޯލަށް ކާބޯތަކެތި ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ .ނަމަ ެ
ފެންފުޅި ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

(ރ)

ލ
ހ ު
ނންކުރުމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ އެންމެހައި ކުންޏެއް އުކައިލުމަކީޯ ،
ހޯލު ބޭ ު
ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

(ބ)

އ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި ،ހޯލާ ގުޅިފައިވާ ލޮބީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގަ ި
ނެށުމާއި ،ލަވަކިޔުމާއި ،މިއުޒިކު ކުޅުންފަދަ އަޑުގަދަވާޒާތުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް
ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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އަދަދު1115 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ޅ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނ
ގގޮވާ ވަގުތު ް
އ ވެސް ނަމާދު ވަގުތަށް (ބަން ި
ހޯލުގައި ބާއްވާ ކޮންމެ ހަރަކާތެ ް
ފެށިގެން ތިރީސް މިނެޓް) މެދުކަނޑައިލަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ތގެ އެއްވެސް
ފށުއަރާ ޒާ ު
މޢީ މިންގަނޑުތަކާ ު
އިސްލާމްދީނާއި އާންމު އިޖުތި ާ
އވެ.
ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ ެ

(އ)

އ
ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ،އެ ފަރާތުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގަ ި
ތށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ލޮބީގައި މީހުންނަށް ނުހިނގޭނެ ގޮ ަ
ށ
ށ ދަތިވާގޮތަ ް
ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ނަމާދުކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކަ ް
އވެ.
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ ެ

ނވާ
ބގެ ް
ޓރީއަށް ލި ި
މިނިސް ް

.14

(ހ)

އ
ތ ް
ޔރު ަ
އިޚްތި ާ

ވއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީ
މި އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާ ެ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ،އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި
އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނ
ކރު ް
އުސޫލަށް ޢަމަލު ު

.15

މ އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ
ފށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ި
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
_________________________
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ޖަދުވަލު1:

`

 އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގެ އެއްވެސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ދިމާއެއްގައި ދެފުށްކެހެރި (ޑަބަލްޓޭޕް)

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ފޯމު ނަންބަރު:

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު
ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު:

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ތާރީޚާއި،

/

މުއްދަތު:

/

/

އިން

/

އަށް ދުވަސް:

ހޯލުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ހަރަކާތް:

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު:

(ރުފިޔާ)

2
3
4
5
6

7
8
9

ވީއައިޕީ ގޮނޑި
(ލިބެންހުރީ ޖުމުލަ  12ގޮނޑި)
ވީއައިޕީ މޭޒު
(ލިބެންހުރީ ޖުމުލަ  1މޭޒު)
ގޮނޑި
(ލިބެންހުރީ ޖުމުލަ  350ގޮނޑި)
މޭޒު (ލިބެންހުރީ ޖުމުލަ  40މޭޒު)
މޭޒުމަތީގައި އަޅާ ފޮތިގަނޑު
(ލިބެންހުރީ ޖުމުލަ  13ގޮނޑި)
ޕޯޑިއަމް (ލިބެންހުރީ ޖުމުލަ 1
ޕޯޑިއަމް)
ކޮރިޑޯ (ކޭޓަރިންގ ހަމަޖެއްސުމަށް)
ފެން
(ކޭޓަރިންގ ހަމަޖައްސާނަމަ)

(ދުވާލަކަށް)-ޕެކޭޖް 2
(ރުފިޔާ)

1500/-

5000/-

10/-

20/-

100/-

200/-

2/-

5/-

5/-

10/-

5/-

15/-

50/-

200/-

100/-

400/-

200/-

500/-

10

ބޭނުންވާ އަދަދު

(ދުވާލަކަށް) -ޕެކޭޖު 1

ދޫކުރާ އަގު

ބޭނުންވާ މުއްދަތު

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު

ކަންތައްތަކަށް ކުއްޔަށް

އަގު

1

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު

ދީނީ ކަންތައްތަކަށް

އެހެނިހެން

ޖުމުލަ

#

ތަކެތި

ފޯނު ނަންބަރު3020238 :

ފޯނު ނަންބަރު3020290 :

އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯގެ ޚިދުމަތްތައް:

3
4

ލައިވް ސްޓްރީމިންގ -މުޅިދުވަހަށް
(އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ)

އެލްއީޑީ ވޯލް ގްރެފިކްސް

1500/-

3000/-

(އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް

5000/-

ދޫކޮށްލެވިދާނެ)

ޕްރޮޖެކްޝަން (ލޮބީ ޕްރޮޖެކްޝަން) ވީޑިއޯ ކުރާނަމަ

1000/-

(އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ)

5

ފޮޓޯ ނެގުން (ޑިޖިޓަލް ކޮޕީ)

2500/-

(އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ)

6

އެލްއީޑީ ވޯލް

7

ސައުންޑް

8

ސައުންޑް ރިކޯޑިންގ

9

ކުލަ ލައިޓިންގ :ފިކްސްޑް ލައިޓް ،2500/-

ދމަތް
ޚި ު

2

(އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ)

ދޫކޮށްލެވިދާނެ

1

ވީޑިއޯ -މުޅިދުވަހަށް

8000/-

15000/-

އަގު

#

(ރުފިޔާ)

(ރުފިޔާ)

ލ
ޖުމު ަ

ތ
ދމަ ް
ޚި ު

ށ
ވހަ ް
އދު ަ
ބަ ި

ށ
ހ ް
ޅދުވަ ަ
މު ި

ދ
އދަ ު
ބޭނުންވާ ަ

ދވާލަކަށް)
ދމަތުގެ އަގު ( ު
ޚި ު

4500/5000/2000/-

(އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ)

އެޑިޝަނަލް ލައިޓް 2500/-

500/-

1000/5000/-

(އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް

ދޫކޮށްލެވިދާނެ)

10

ވީޑިއޯ ލައިޓިންގ

11

ސީޑީ ޑުބްލިކޭޓް ކުރުން ) 1ސީޑީ)

5/-

12

ސީޑީ ޕްރިންޓް ކުރުން ) 1ސީޑީ)

15/-

2000/-

(އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ)

ޖުމްލަ :

ނޯޓް :މުޅިދުވަސްކަމުގައި ބަލާނީ( 4 ،ހަތަރެއް) ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމައެވެ .އަދި ބައިދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ( 4 ،ހަތަރެއް) ގަޑިއިރު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދު ވަގުތެވެ .ވަގުތު ގުނާނީ ،އިވެންޓް ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭ ގަޑިއަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
ނންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހޯލު ބޭ ު
އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
ފުރިހަމަ ނަން:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

ތައްގަނޑު:
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އިދާރީ ސެކްޝަނުގެ ބޭނުމަށް

އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯގެ ބޭނުމަށް

އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓުން ނިންމި ގޮތް:

އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯއިން ނިންމި ގޮތް:

ވެރިޔާގެ ނަން:

ވެރިޔާގެ ނަން:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް:
ބިލު ހަދާގޮތަށް:

އިތުރަށް ހޯދަން އެދޭ ޚިދުމަތް
#

ތަކެތި

ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ކުއްޔަށް

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

ދޫކުރާ އަގު (ދުވާލަކަށް)

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު

ދ
ދ ު
އަ ަ

ގ
އަ ު

ލ
ޖުމު ަ

(ދުވާލަކަށް)
1
2
3
4
5
6
7
8
އެދުނު މީހާގެ ނަން:

ސޮއި

މަޤާމު:

ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް
ޤމު:
ނަމާއި ،މަ ާ

ހޯލާއި ތަކެތި ހަވާލުކުރި

ތާރީޚު:

ޤމު:
ނަމާއި ،މަ ާ

ހޯލާއި ތަކެތި ޗެކުކުރި

ގަޑި:

ތާރީޚު:
ގަޑި:

ސޮއި:

ސޮއި:

ރިމާކްސް:
................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
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ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ ބޭނުމަށް
ފައިސާ ބަލައިގަތް ފަރާތް:

ހޯލު ކުއްޔާއި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި:
ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ނަން:
ޗެކު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ރަސީދު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ސޮއި:
އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ދެއްކި:
ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ޗެކު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ރަސީދު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ފައިސާ ބަލައިގަތް ފަރާތް:

އިތުރަށް ހޯދި ޚިދުމަތްތަކަށް ދެއްކި
ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ނަން:
ޗެކު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ރަސީދު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ސޮއި:
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ޖަދުވަލު2 :

ތަކެތި

#

ޕެކޭޖު 1

ޕެކޭޖު 2

ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ކުއްޔަށް

އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް

ދޫކުރާ އަގު (ދުވާލަކަށް)

ކުއްޔަށްދޫކުރާ އަގު (ދުވާލަކަށް)
(ރުފިޔާ)

(ރުފިޔާ)
1

ލ
ޒގެ ހޯ ު
އިސްލާމީ މަރުކަ ު

1500/-

5000/-

2

ހރީ ޖުމުލަ  12ގޮނޑި)
އއިޕީ ގޮނޑި (ލިބެން ު
ވީ ަ

10/-

20/-

3

ޖމުލަ  1މޭޒު)
ނހުރީ ު
އއިޕީ މޭޒު (ލިބެ ް
ވީ ަ

100/-

200/-

4

ޖމުލަ  350ގޮނޑި)
ހރީ ު
ގޮނޑި (ލިބެން ު

2/-

5/-

5

ހރީ ޖުމުލަ  40މޭޒު)
މޭޒު (ލިބެން ު

5/-

10/-

6

ރ ޖުމުލަ  15ފޮތިގަނޑު)
އޅާ ފޮތިގަނޑު (ލިބެންހު ީ
ގއި ަ
ތ ަ
މޭޒުމަ ީ

5/-

15/-

7

އމް)
ހރީ ޖުމުލަ  1ޕޯޑި ަ
ޕޯޑިއަމް (ލިބެން ު

50/-

200/-

8

ސމަށް)
ޖއް ު
ހމަ ެ
ކޮރިޑޯ (ކޭޓަރިންގ ަ

100/-

400/-

9

ނމަ)
ސ ަ
ޖއް ާ
ހމަ ަ
ފެން (ޖަލްސާ ކޭޓަރިންގ ަ

200/-

500/-

10

ޑއޯ ފުލްޑޭ (ބައިދުވަހަށް )8000/-
ވީ ީ

15000/-

11

ދވަހަށް
މޅި ު
ނގ ު
ޓރީމި ް
ލައިވް ސް ް

12

ސ
ކ ް
އެލްއީޑީ ވޯލް ގްރެފި ް

5000/-

13

ޝން)
ޝން (ލޮބީ ޕްރޮޖެކް ަ
ޕްރޮޖެކް ަ

1000/-

3000/-

(ބައިދުވަހަށް )1500/-

14

ފޮޓޯ ނެގުން (ޑިޖިޓަލް ކޮޕީ)

15

އެލްއީޑީ ވޯލް

5000/-

16

ޑ
ނ ް
ސައު ް

2000/-

17

ނގ (ބައިދުވަހަށް )500/-
ނޑް ރިކޯޑި ް
ސައު ް

1000/-

18
19

4500/-

(ބައިދުވަހަށް )2500/-

ކުލަ ލައިޓިންގ :ފިކްސްޓް ލައިޓް ،2500/-
އެޑިޝަނަލް ލައިޓް 2500/-

(އަމިއްލާ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ)

ޑއޯ ލައިޓިންގ
ވީ ި

5000/2000/-

(އަމިއްލާ ތަކެތީގައި ހެދުމަށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ)

20

ސީޑީ ޑުބްލިކޭޓް ކުރުން ) 1ސީޑީ)

5/-

21

ސީޑީ ޕްރިންޓް ކުރުން ) 1ސީޑީ)

15/-
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