c
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

`

މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު
އިސްލާމްވުމަށް ހުށަހެޅުން

.1

ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރުން

.2

1.1

އިސްލާމްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީއަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

1.2

ފޯމު ހުށަހެޅުމުން އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް (ދަ ވޭ
ޓު އިސްލާމް) އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް
ހާޟިރުވުމުން

އެފެއާޒުން

ކަނޑައަޅާ

ހ
ބ ޭ
އިސްލާމްދީނާ ެ

ދުވަހެއްގެ

އަސާސީ

ކަނޑައަޅާ

މަޢުލޫމާތު

ގަޑިއަކަށް

ހ
ކިޔައިދިނުމަށްފަ ު

ނއެވެ.
ޝަހާދަތްލައިދީ އިސްލާމްވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާ ެ

1.3

އިސްލާމްވުމަށްފަހު ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭމްޕް ސައިޒް  2ފޮޓޯ
އަދި 10/-ރ .ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ށ އަމާޒުކޮށް އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ("ދަ
އިސްލާމްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަ ް
ނމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އ) ކިޔައި ދި ު
ވޭ ޓު އިސްލާމް" ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތަ ް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ޚާއްޞަ ސެޝަނެއް ބޭއްވޭނެއެވެ .އިސްލާމްވާން އެދި ފޯމު
ސޝަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން މި ެ

1

އިމްތިޙާނު ކުރުން

.3

ދަސްކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ

.4

ފތާ ފަހުން ލިޔުމުގެ އިމްތިޙާނެއް
ފހު (1އެކެއް) ހަ ް
ސެޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ަ
ދވޭނެއެވެ .މި ސުވާލު
ލ ގޮތަށް) ެ
ޅ ޖަވާބުގައި ފާހަގަ ާ
(އިޚްތިޔާރީ ޖަވާބު ދެވި ރަނގަ ު
ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ .މި އިމްތިޙާނުގައި ޖުމްލަ
ނ
ވނަ ފަހަރަށް އިމްތިޙާ ް
މާކްސް ( 75ހަތްދިހަ ފަހެއް) އަށް ވުރެ ދަށް ވެއްޖެނަމަ ދެ ަ
ހަދަން ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.
4.1

ޘއާއި ބޮޑު ހަދަޘް)
ދެހަދަޘް އެރިގަތުން (ކުޑަ ހަދަ ް

މަޢުލޫމާތުތައް
4.2

އިސްލާމްދީނުގެ ފަސް ރުކުނާއިބެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު (ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ،
ނަމާދު ،ރޯދަ،ޒަކާތް ،ޙައްޖު)

4.3

ށ
ނ ް
އީމާންކަމުގެ ރުކުންތައް (މާތް هللا އަށް އީމާވުން ،ރަސޫލުބޭކަލުން ަ
އީމާންވުން،

ކށް
ފޮތްތަ ަ

އީމާންވުން،

ށ
ނނަ ް
މަލާއިކަތު ް

އީމާންވުން،

މންވުން)
އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުން ،ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައިމިންވަރަށް އީ ާ
4.4

ނ
ރގައިވާ އިމްތިޙާނުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކު ް
މިއުޞޫލުގެ  3ވަނަ ނަންބަ ު
ދިވެއްސަކާ ކާވެނި ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މިއުޞޫލުގެ  5ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭނެ
މައިގަނޑު ބައިތައް

.5

އސްލާމްދީނުގެ އަސާސީ
މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ އަލަށް އިސްލާމްވާ މީހުންނަށް ި
ދނުމެވެ.
މަޢުލޫމާތު އުނގަންނައި ި
5.1

ހ ގޮތް އުނގަންނައިދިނުން.
މުސްލިމެއްގެ ޢަޤީދާ ހުންނަންޖެ ޭ

5.2

ދސްކޮށްދިނުން.
ވުޟޫކުރުމަށާއި ހިނައިގަތުމަށް ަ

2

5.3

ރން
ނަމާދުގައި ކިޔާތަކެތި ދަސްކޮށްދިނުމާއި ޢަމަލީ ގޮތުން ނަމާދުކު ަ
ދަސްކޮށްދިނުން.

5.4

ޤުރްއާން

ކިޔަވަން

ދަސްކޮށްދިނުން:

މިގޮތުން

ފާތިޙާ

ސޫރަތުލް

އަދި

ވައްޟުޙާއިން ތިރީ ސޫރަތް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރުން

.6

5.5

އދިނުން.
ގންނަ ި
މުސްލިމުން ކެއިންބުއިމާއި ،ކުރުން މަނާކަންތައްތައް އުނ ަ

5.6

އިސްލާމީ އަޚްލާޤު ދަސްކޮށްދިނުން.

6.1

ށ
ރގައިވާ އިމްތިޙާނުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަ ް
ނންބަ ު
ަ
ވނަ
މިއުޞޫލުގެ ތިން ަ
ނއެވެ.
ކން އެނގޭނޭފަދަ ލިޔުމެއް ދެވޭ ެ
ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ފާސްވެފައިވާ ަ

6.2

ސެޓްފިކެޓްއާ ޙަވާލު ވާން އަންނަ ފަރާތަކީ ސެޓްފިކެޓްގެ ވެރި ފަރާތް ކަމުގައި
ނުވާނަމަ ،ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއަކާއެކު ޙަވާލުވުމަށް އަންނަ ފަރާތެއްގެ އައިޑީ
ކާޑު

ނުވަތަ

ޕާސްޕޯޓު

ކޮޕީ

ގެނައުމުން

އެ

ށ
ކ ް
ފަރާތަ ަ

ސެޓްފިކެޓް

ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
6.3

ގ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް ،ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވެ ،އިސްލާމްވި ކަމު ެ
ތރޭގައި ހިމެނޭ
ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތުގެ ބެހެނިވެރިންގެ ެ
"އަލް

މުއައްލަފަތި

ޤުލޫބުހުމް"

(އަލަށް

އިސްލާމްވާ

މީހުން)

ށ
އަ ް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މިންވަރެއް ދޭންވާނެއެވެ.
6.4

ފ
އަލަށް އިސްލާމްވާ މީހުންގެ ފުރިހަމަ ރަޖިސްޓަރީއެއް މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ށ
ގތުން އަލަ ް
ވނެއެވެ .މި ޮ
އޓަމުން ގެންދަން ާ
އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބަލަހަ ް
އިސްލާމްވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓަރީއަށް ނަގައި ،ރަޖިސްޓަރީ
3

އަޕްޑޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
6.5

ޅ
އަލަށް އިސްލާމްވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް (އިސްލާމް ވުމަށް އެދި ހުށަހެ ި
ފޯމާއި،

ލިޔެކިޔުންތަކާއި،

އމްތިޙާނުގެ
ި

ނަތީޖާއާއި

ފކެޓްގެ
ސެޓް ި

ކޮޕީ)

ފައިލްކޮށް ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.
6.6

އަލަށް އިސްލާމްވާ މީހުންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ޚާއްސަ
އވެ .މިގޮތުން ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށާއި ހަދިޔާ
ހަނދާނީ ހަދިޔާއެއް ދޭންވާނެ ެ
ދިނުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޙަފްލާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.

ޣައިރު މުސްލިމަކު

.7

ށ ،ރާއްޖޭގައި ކާވެނި
ކ ް
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އިސްލާމްވެ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކާވެނި ޮ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއި،

އިސްލާމްވެ ދިވެއްސަކާ

ރާއްޖޭގައި ކާވެނި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިއުޞޫލުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ކާވެނި ކުރުން.
މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އިސްލާމްވުމަށްފަހު
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ށނީ 01 ،ފެބުރުވަރީ  2018އިން ފެށިގެންނެވެ .އަދި
މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
01

ފެބުރުވަރީ

2018

އިން

ފެށިގެން

މީގެ

ކުރިން

ޢަމަލު

ކުރަމުން

އައި

އިސްލާމްވުމަށް އެދޭ އިރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް އަދި ފެމިލީ ކޯޓުން އަސާސީ މަޢުލޫމާތު
އެނގޭތޯ ބެލުމަށް ފޮނުވުމުން އެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭތޯ ބެލުމުގައި މި މިނިސްޓްރީން
ލވާނެއެވެ.
ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ އުޞޫލު ބާޠި ު
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* ނޯޓް :މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު؛
 -1އިސްލާމްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު :މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިސްލާމިކް

އެފެއާޒްގެ

ވެބްސައިޓު

ކައުންޓަރުން

www.islamicaffairs.gov.mv

ލބެން
ި
އިން

ހންނާނެއެވެ.
ު
ޑައުންލޯޑު

ދ
އަ ި

ކުރެވެން

ހުންނާނެއެވެ.
 -2އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތް (ދަ ވޭ ޓު އިސްލާމް) :މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ވެބްސައިޓު
 www.islamicaffairs.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފޯން ނަންބަރު  3020200ނުވަތަ
 3020262އާއެވެ.
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