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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވޙް ނަމާދުގައި އިމާމުކަން ކުރުމަށް
ރަމަޟާންމަހުގައި ކުރެވޭ ތަރާ ީ
ތތައް ގެނައުމާގުޅޭ އުސޫލު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާ ް
ތަޢާރަފް

.1

މަޤްޞަދު

.2

ހުއްދަދޫކުރުން

.3

)ހ(

މި އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  116ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ،ރަމަޟާންމަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި
ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ޙާފިޡުން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމާއި،
ގ
އެމީހުން ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ރަމަޟާންމަހު ެ
ރޭތަކުގައި ޙިފްޡުކޮށް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

)ށ(

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ބިދޭސީ ޙާފިޡުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމާބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

)ނ(

ޙިފްޡުކޮށް

އިމާމުވެ

ތަރާވީޙް

ނަމާދުކުރަން

ބިދޭސީ

ޙފިޡުން
ާ

ގެންނަން

ހުއްދަދޭނީ،

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ ،އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމެވެ.
)ހ(

ސ
ހިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ބިދޭ ީ
ޙާފިޡުންނަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

)ށ(

ބިދޭސީ ޙާފިޡުން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމާއި ،އެމީހުން ރާއްޖޭގައި ތިބުމާއި ،އެމީހުން އެނބުރި
ޤައުމަށް ދިއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއްގެ މަތިން ހަމަޖެއްސުން.

)ނ(

ނ ބިދޭސީ ޙާފިޡުންނަށް ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގެ އެންމެހައި
ކަނޑައަޅާ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގެމަތި ް
ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.

)ހ(

ނ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބިދޭސީ ޙާފިޡުން ގެނެވޭ ީ
އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ހުށަހަޅައިގެން މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.
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މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ،
ޖަމާޢަތްތަކަށާއި،

ކުންފުނިތަކަށާއި،

ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށާއި،

ކޯޕަރޭޓިވް

ސޮސައިޓީތަކަށް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޙާފިޡުން ގެނައުމަށް ހުއްދަދޭނީ ،ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ
މިސްކިތްތަކަށް ،އެ ރަށެއްގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތަށެވެ.

)ނ(

)(1

 1000އިން ފެށިގެން ދަށުގެ އާބާދީގެ ރަށްރަށަށް ) 1އެކެއް( ޙާފިޡު

)(2

 1000އާއި  3000އާ ދެމެދުގެ އާބާދީގެ ރަށްރަށަށް ) 2ދޭއް( ޙާފިޡުން

)(3

 3000އާއި  5000އާ ދެމެދުގެ އާބާދީގެ ރަށްރަށަށް ) 3ތިނެއް( ޙާފިޡުން

)(4

 5000އާއި  10000އާ ދެމެދުގެ އާބާދީގެ ރަށްރަށަށް ) 4ހަތަރެއް( ޙާފިޡުން

)(5

 10000އިން މަތީގެ އާބާދީގެ ރަށްރަށަށް ) 7ހަތެއް( ޙާފިޡުން

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ޙާފިޡުން ގެނައުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ،މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޙާފިޡުން ގެނައުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ރ(

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބިދޭސީ ޙާފިޡުން ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ،ގެންނަން ބޭނުންވާ
ހ އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މީހާޔާބެ ޭ
)(1

ޙާފިޡުކަމުގެ ސެޓުފިކެޓު

)(2

ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ

)(3

ވަނަވަރު )ސީވީ(

)(4

ޢިލްމު

އުނގެނުނު

މަރުކަޒަކުން

ނުވަތަ

އެ

ޙާފިޡަކު

ނިސްބަތްވާ

ޤައުމެއްގެ

އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން އޭނާގެ ސުލޫކާއި އަޚުލާޤް
ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ދީފައިވާ ލިޔުން.
)(5
)ބ(

ނވަތަ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓު
ދިރިއުޅޭ ޤައުމުގެ ު

އ
ނ ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ،ތިރީގަ ި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ބިދޭސީ ޙާފިޡު ް
ބަޔާންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގެ ކުރިން ،މިނިސްޓްރީއަށް
4
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ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ނ އެދޭ ބިދޭސީ ޙާފިޡު ،ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށްފަހު ،އޭނާ
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ް
ރާއްޖެއިން ފުރުވައިލެވެންދެން ،އޭނާއާބެހޭގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި ޒިންމާތައް
އެފަރާތުން އުފުލާނެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން) .މި ލިޔުމުގައި ،އޭނާ ރާއްޖެއަށް
ގެނައުމާއި

ރާއްޖެއިން

ފުރައިގެން

ދިއުމަށް

ބޭނުންވާ

ޓިކެޓަށް

ޒިންމާވާނެކަން

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ(.
)(2

ހުއްދައަށް

އެދޭ

ނ،
ފަރާތު ް

ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރު

ބިދޭސީ

ޙާފިޡަކު

ރާއްޖެއަށް

ގެނެސްފައިވާނަމަ ،އެ ޙާފިޡަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމާއި ،އޭނާ ރާއްޖޭގައި ހުރުމާއި،
ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް.
)ޅ(

ބިދޭސީ ޙާފިޡަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ ،ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތުން
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބިދޭސީ ޙާފިޡަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަން ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތު
ހަމަވުމަށްފަހު ،އޭނާ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ނުގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރިނަމަ ،އެކަމުގައި
އެ ބިދޭސީ ޙާފިޡަކު ގެނައި ފަރާތުގެ އެއްވެސް އިހުމާލެއް އޮތްކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން
މިނިސްޓްރީއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ.

އެހެން

އ
މަސައްކަތެ ް

ކުރުވުން މަނާކުރުން

ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމާއި ،ރޯދަމަހާ ގުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޤުރްއާން މުބާރާތްތަކުގައި

.4

ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމާއި ،އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރުމާއި ،ރަމަޟާންމަހު މިސްކިތްތަކުގައި އޮންނަ
ދީނީ

ދަރުސްދިނުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ބައިވެރިވުން

ފިޔަވައި،

އެހެން

ސ
އެއްވެ ް

މަސައްކަތެއް ،ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ޙާފިޡުން ލައްވައި ކުރުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ހުއްދަދެވޭ
ޒިންމާ

ފަރާތްތަކުގެ .5

)ހ(

ނމުމުން ،އޭނާ ރާއްޖެއިން
ި
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ބިދޭސީ ޙާފިޡުގެ މަސައްކަތް
ފުރުވައިލެވެންދެން އޭނާއާބެހޭގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލަންވާނީ ،އެ ޙާފިޡަކު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތުންނެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައި ބިދޭސީ ޙާފިޡަކާ ބެހޭގޮތުން
ޡ
އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ،އޭނާ ގެނައި ފަރާތުން އުފުލައިފައިވާކަމަށްވާނީ ،ބިދޭސީ ޙާފި ު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނައިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް
އޭނާ އުޅޭތޯ ބެލުމާއި ،އޭނާއަށް ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ މަސައްކަތެއްނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް
ށ
އޭނާ ލައްވައި ނުކުރުވުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އޭނާއަ ް
ހުއްދަދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ރާއްޖެއިން ފުރުވައިލުމުންނެވެ.

)ނ(

ތ
އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ގެނައި ބިދޭސީ ޙާފިޡަކަށް ދީފައިވާ ވީޒާގެ މުއްދަ ު
ހަމަވުމުން އޭނާ ރާއްޖެއިން ފުރުވައިލުމަކީ ،ޙާފިޡު ގެނައުމަށް ހުއްދަ ހޯދި ފަރާތުގެ
ޒިންމާއަކަށްވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( އާއި،
ދސީ
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އޭނާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ޒިންމާ ،ބި ޭ
5

އަދަދު59 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޙާފިޡު ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ހޯދި ފަރާތުންވެސް އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.
)ރ(

ފ
ނ ،ދީނީ ޚިލާ ު
ށ ގެންނަ ބިދޭސީ ޙާފިޡު ް
ށ ރާއްޖެއަ ް
ހިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަ ް
އުފެދިގެން ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ބިދޭސީ
ޙާފިޡެއްގެ ފަރާތުން މިފަދަ ޢަމަލެއް ފެނިއްޖެނަމަ ،އޭނާ ގެނައި ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް
ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ސްޕެޝަލް ވީޒާ

.6

ރާއްޖޭގައި ހުރެވޭނެ

.7

އެލަވަންސް ދިނުން

.8

އުސޫލުގައި ނުހިމެނޭ

.9

ފިޔަވަޅު އެޅުން

.10

ނ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ
ރަމަޟާންމަހަށް ބިދޭސީ ޙާފިޡުން ގެންނަ ް
ސވެގެން ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް
)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދަ ލިބޭތާ ލަ ް
ޒ ލިޔުމުން ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިޔެ،
އިމިގްރޭޝަނުން ހޯދަންޖެހޭ ސްޕެޝަލް ވީ ާ
ސްޕެޝަލް ވީޒާގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މުއްދަތު

ނ ،އެ ވީޒާގައި
ށ ގެންނަ ބިދޭސީ ޙާފިޡަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރެވޭ ީ
ޒގެ ދަށުން ރާއްޖެއަ ް
ސްޕެޝަލް ވީ ާ
ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވަންދެންނެވެ.
)ހ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ގެންނަ ބިދޭސީ ޙާފިޡުންނަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި
ބަޔާންކުރާ އެލަވަންސް ނުވަތަ އެހީ ދެވޭނީ ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން
ޒިންމާވާގޮތަށް ހުއްދަ ހޯދައިގެން ،ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ގެންނަ
ޙާފިޡުންނަށެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެލަވަންސް ދެވޭނީ ،މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(
ގައިވާ އަދަދުތަކަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް
އެކަންޏެވެ .މިގޮތުން ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ
ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދެވޭނީ ކޮންމެ ރެއަކަށް ) 200/-ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ.

)ނ(

ލޠާން
މަސްޖިދުއްސު ް

މުޙައްމަދު

ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގައި

ޙިފުޡުކޮށް

އިމާމުވެ

ތަރާވީޙް

ނަމާދުކުރާ ފަރާތްތައް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ކަމެއް މެދުވެރިވުން

ނ،
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަމަކާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާ ީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނެވެ.
ފރާތުން މި އުސޫލާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
ހުއްދަދީފައިވާ ަ
)ހ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދައަށް ބިނާކޮށްގެން ދޫކޮށްފައިވާ ވީޒާ ކެންސަލްކުރުމަށް
އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން.

)ށ(

) 5000/ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 10000/-ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުންޖޫރިމަނާކުރުން.
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ވޮލިއުމް47 :
މާނަކުރުން

އަދަދު59 :

.11

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނވަތަ އެ އިބާރާތެއް އޮތްގޮތުން
މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ ލަފުޒެއް ު
ސީދާ އެހެންގޮތަކަށް މާނަ ނުކުރެވޭނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ،އިބާރާތްތައް
މާނަކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށެވެ.
ވ
ނ ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ "ޙިފްޡުކޮށް އިމާމު ެ
"ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ" އަށެވެ.
"ބިދޭސީ ޙާފިޡު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޙާފިޡުކަމުގެ ސަނަދު ލިބިފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތުން ނޫން
މީހުންނަށެވެ.
"ސްޕެޝަލް

ވީޒާ"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

1/2007

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު" އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް
އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކުރާ ހުއްދައަށެވެ.
ނފޯރާ )ބަލިވުން ،އެޑްމިޓްކުރުން ،ފްލައިޓް
"މަޤުބޫލު އުޒުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އަމިއްލަ ބާރު ު
ކެންސަލްވުން( ފަދަ ކަންކަމަށެވެ.
.12

)ހ(

ނ ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

)ށ(

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު  25ޖޫން  2013ގައި ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާ "ރަމަޟާން
ހ
މަހު ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީސްނަމާދު ކުރުމަށް މިސްކިތްތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމާއި ފައިސާގެ އެ ީ
ދިނުމުގެ އުސޫލު" އާއި  20އޭޕްރީލް  2017ގައި ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ "ރަމަޟާންމަހުގެ ތަރާވީޙް
ނަމާދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޙާފިޡުން ގެނައުމުގެ ހުއްދަދޭ އުސޫލު" ބާޠިލުވީއެވެ.
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