بسم هللا الرحمن الرحيم
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ،
ދިވެހި ރާއްޖެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް )19-އާއި ގުޅިގެން މާލެސިޓީ ފުރަބަންދުގެ ހާލަތުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޕްލޭން

މިއީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެވުންދާ ކޮވިޑް 19-ރޯގާއާ ގުޅިގެން މާލެސިޓީ ފުރަބަންދު ކުރުމާގުޅިގެން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުން
ނގޮތުގެ ޕްލޭނެވެ.
ތއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޭ
އމީ މަރުކަޒާއި އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ޚިދުމަތް ަ
އަންނަ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤަ ު
އިދާރާއިން ކޮންމެހެން ދޭނެ ޚިދުމަތް /ޚިދުމަތްތައް

ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތަކާއި ދުވަސްތައް

ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް

ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުން

މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ވެބްސައިޓުން

އަދި

ލިބޭނެއެވެ .އަދި ފޯމު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން

ރިސެޕްޝަންގެ

ޚިދުމަތް

މި

މުއްދަތުގައި

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި

އެއްކޮށް

މެދުކަނަޑާލެވޭނެއެވެ .އަދި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ދޫކުރުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު /އީ-މެއިލް
މިނިސްޓްރީ3020251 :
info@islamicaffairs.gov.mv
އެންސީއެޗްކިއު3338825 :
info@nchq.gov.mv

މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ.
ފަތުވާ މަޖިލިސް3029300 :
info@fatwa.gov.mv

ނ
ޒަކާތު އެހީގެ ފޯމް ބަލައިގަތު ް

ޒަކާތު

އެހީގެ

މެދުވެރިކޮށެވެ.

ފޯމު

އގަންނާނީ
ބަލަ ި

ލ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި
އީމެއި ް

zakat@islamicaffairs.gov.mv
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ޒަކާތު އެހީގެ ފޯމްތަކުގެ ޖަވާބު ދޫކުރުން

އެހީގެ

ޒަކާތު

ފޯމުތަކުގެ

އެސް.އެމް.އެސް ރަސްމީ ގަޑީގައި

ޖަވާބު

3020209,3020285

ނވޭނެއެވެ.
ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮ ު
ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ .އަދި މުއްދަތު -

ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް

ހަމަވެގެން

އަނބުރާ

މުއްދަތު،

ހާލަތު

ރައްދުކުރަންޖެހޭ
އެއްކޮށް

ފޮތްތަކުގެ

ނ
ދ ް
ބަދަލުވަން ެ

އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
ނ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި
ތން ހަމަޖެހިފައިވަ ީ
މާލެސިޓީގައި ޒަކާތް ބަލައިގަ ު

ނ
ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތު ް

3020209,3020285

ދިރާގު ޕޭ އެންޑް ލައިފް ސްޓައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި
އެސް.އެމް.އެސް ،އުރީދޫ އެމް ފައިސާ އެޕްލިކޭޝަން
އަދި

ބީއެމްއެލް

އެސް.އެމް.އެސް،

ވެބްސައިޓް،

ބންކިންގ "ފައިސާނެޓް" އަދި
އެމްއައިބީ އޮންލައިން ޭ
މޯބައިލް ބޭންކިންގ "ފައިސާނެޓް" މެދުވެރިކޮށެވެ.
ތގައި
ހާލަ ު

ފުރަބަންދުގެ

ގޮވާމުންނާއި

ދ
ނަގު ު

ފައިސާއިން ޒަކާތް ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.
ނ
ޒަކާތް ބެހު ް

ބެހުމަށް

ޒަކާތް

ޙައްޤުވެރިންގެ

ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ބޭންކު

އެކައުންޓުތަކަށް

3020209,3020285

ޒަކާތުގެ -
ސ
ފައި ާ

ޓްރާންސްފަރކޮށްގެންނެވެ.
1441

ވަނަ

އަހަރުގެ

ތރު
ފ ު
ި

ޒަކާތް

ށ
ބެހުމަ ް

ހަމަޖެހިފައިވަނީ  1440ވަނަ އަހަރުވެސް ފަޤީރުންގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމާއި

ކޮވިޑް 19-ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ދަފްތަރު އަލުން

ނ
ވަކިވުމަށް ހުށަހެޅު ް

ގ
އެކުލަވާލުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ފަޤީރުން ެ
ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުން މިހާރުވަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ،އިސްލާމީ މަރުކަޒު ،މެދުޒިޔާރަތްމަގު ،މާލެMinistry of Islamic Affairs, Islamic Centre, Medhuziyarai Magu, Male’ 20156 ،
3020200

www.islamicaffairs.gov.mv

info@islamicaffairs.gov.mv
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ފަސްކުރެވިފައެވެ.
މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި

ނ
ފައިސާ ބަލައިގަތު ް

ގ
ނ ބޭނުންވާ ފައިސާ ެ
މިނިސްޓްރީގެ ފަންޑުތަކަށް ދޭ ް
މދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް
އެހީ ،އޮންލައިން ބޭންކިންގ ެ
މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް
ޓ ( )220301އަށް ޓްރާންސްފަރ
ބޭންކް އެކައުން ް
ކުރެވޭނެއެވެ.
މިގޮތަށް

ޓްރާންސްފަރ

ކުރާނަމަ،

ކޮން

އެއީ

ފައިސާއެއްކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ދީނީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުން/ސުވާލުކުރުން
ނ
ނ ް
ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދި ު

ފޯނު މެދުވެރިކޮށް
ސޯޝަލް

މީޑިއާ،

ރަސްމީ ގަޑީގައި
ރޭޑިއޯ،

ޓީވީފަދަ

3020213, 3020269,3020280,3020278,3020281

ގ -
މީޑިއާ ެ

ށ
ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮ ް
ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯސްތަކުގެ

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި

ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް

3338825

ނ
މަޢުލޫމާތު ދިނު ް
ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯސްތަކުގައި

މި ހާލަތުގައި ކޯސްތަކަށް ހުޅުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

3338825

-

ރަޖިސްޓަރވުން
ހާލަތުގައި

ހ
ކަމާބެ ޭ

ފރާތްތަކުން
ަ

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯސްތަކުގެ

މި

ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

ނ
އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ެ

3338825

މ -
ނިން ާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ،އިސްލާމީ މަރުކަޒު ،މެދުޒިޔާރަތްމަގު ،މާލެMinistry of Islamic Affairs, Islamic Centre, Medhuziyarai Magu, Male’ 20156 ،
3020200

www.islamicaffairs.gov.mv

info@islamicaffairs.gov.mv
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މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަރާތްތައް
ގުޅާނެ ފަރާތް

ޚިދުމަތް

އީމެއިލް

މޯބައިލް ނަންބަރު

ފްލޫ މެނޭޖަރ

ފ
އިބްރާހީމް އާތި ް

7773463

info@islamicaffairs.gov.mv

ރިސެޕްޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް

އާއިޝަތު ޝަހީދާ

7888065

info@islamicaffairs.gov.mv

އާޝިޔަތު ޙަސަން

7990206

ދ
ޖަންނަތު ސަޢީ ު

7975713

ހ
އާމިނަތު ނަޒު ާ

7999757

ދ
ޖަންނަތު ސަޢީ ު

7975713

ހ
އާމިނަތު ނަޒު ާ

7999757

ޠަލްސޫމާ އަޙްމަދު

7638027

އިސްމާޢީލް އަފްރާޙް

9998670

ދީނީ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ކަންކަން

ޠަލްސޫމާ އަޙްމަދު

7638027

info@islamicaffairs.gov.mv

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން

ޒ
އާމިނަތު ޝީނީ ް

7845156

info@islamicaffairs.gov.mv

އަޝްރަފް އިބްރާހީމް

7794983

މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

7973239

ނ
އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަ ް

އާފިޔާ މޫސާ

7783311

info@islamicaffairs.gov.mv

ނ
ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަ ް

ޝެހެނާޒް ސަޢީދު

7778812

finance@islamicaffairs.gov.mv

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީއާއި މެއިންޓަނަންސްއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން

ފ
އިބްރާހީމް އާތި ް

7773463

info@islamicaffairs.gov.mv

އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތްތައް

ޙުސައިން ޢަބްދުލްވާހިދު

7782694

info@islamicaffairs.gov.mv

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން

ސަނާ އިބްރާހީމް

7796864

info@nchq.gov.mv

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން

މ
އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްކަރީ ް

7866299

info@fatwa.gov.mv

ޒަކާތުގެ އެހީއާގުޅޭ ކަންކަން
ނ
ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރު ް
ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން

zakat@islamicaffairs.gov.mv
zakat@islamicaffairs.gov.mv
info@islamicaffairs.gov.mv

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ،އިސްލާމީ މަރުކަޒު ،މެދުޒިޔާރަތްމަގު ،މާލެMinistry of Islamic Affairs, Islamic Centre, Medhuziyarai Magu, Male’ 20156 ،
3020200

www.islamicaffairs.gov.mv

info@islamicaffairs.gov.mv

