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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށްއެދޭ ފޯމް
ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން
ދާއިމީ އެޑްރެސް
ދ.ރ.އ ކާޑް ނަންބަރު
ފޯނު ނަންބަރު (ތައް)
އީމެއިލް

ޢިމާރާތްކުރަން ގަސްތުކުރާ މިސްކިތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރަން ގަސްތުކުރާ އަތޮޅާއި ރަށް
މިސްކިތުގެ ބޮޑުމިން

މިސްކިތަށް ނަމާދަށް އެރޭ މީހުންގެ އަދަދު
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރަން ފަށަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް

(އަކަފޫޓުން)

މުއްދަތު

މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޚަރަދުކުރާ ފަރާތް
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ ފައިސާ
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަނުގެ ތަފްޞީލު

ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި

1

(ދުވަސް)

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފުރިހަމަ ކުރާބައި
ރަށުގެ އާބާދީ
ފިރިހެނުންގެ އަދަދު

އަންހެނުންގެ އަދަދު

މިހާރު ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު

ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތްތަކުގެ އަދަދު
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިސްކިތް އަޅަން ބޭނުންވާ ސަބަބު

ރަށުގައިހުރި މިސްކިތްތަކުގެ ތަފްޞީލު
#

މިސްކިތުގެ ނަން

މީހުންގެ ޖާގަ

ހުޅުވި ތާރީޚް

މިސްކިތުގެ ބާވަތް

ޙާލަތު

މވެ.
ވން އެދެ ެ
ނއް ު
ފ ު
އކު ޮ
ފމާ ެ
ފހު މި ޯ
އވުމަށް ަ
ޔ ް
ފޞީލު ލި ު
ށ ތަ ް
މފޯމެޓަ ް
އ ި
އގަ ި
ޓ ް
އތުރު ޝީ ެ
ވނެ ނަމަި ،
ޔ ޭ
ގއި ނުލި ެ
ތވަލު ަ
ވ ާ
ގއި ާ
ތ ަ
ލ މަ ީ
ކގެ ތަފްޞީ ު
ކތްތަ ު
ރ މިސް ި
އ ހު ި
ގ ި
ނޓް :ރަށު ަ
* ޯ
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މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތުގެ ތަފްޞީލު
ފުރިހަމަ ނަން
މަޤާމު
އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު

ތާރީޚް

ސޮއި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚް
ފޯމު ބަލައިގަތް މުއައްޒަފުގެ ނަން
ސޮއި

މައުލޫމާތު ޗެކްކުރި މުއައްޒަފުގެ ނަން
މަޤާމު
ތާރީޚް
ސޮއި

ޕްރޮޖެކްޓް އެޕްރޫވްކުރި ފަރާތުގެ ނަން
މަޤާމު
ތާރީޚް

އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު

ސޮއި
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މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ތގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 މިސްކިތް އަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާ ު
ނޓް
 މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރާ ފަރާތުގެ ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމެ ް
 މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރަން ހަމަޖައްސަވާ ބިމާއި ރަށުގައި މިހާރު ހުރި މިސްކިތްތައް ވަކިވާގޮތަށް ރަށުގެ ޗާޓު (ކައުންސިލް
އިދާރާގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ)
 ރަށުގައި ބޮޑު މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރެވޭއިރު މިހާރު ހުރި ކުދި މިސްކިތްތަކުން އުވާލެވޭނެ މިސްކިތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ
ފޞީލް
ބައްލަވައި އެ މިސްކިތްތަކުގެ ތަ ް
ތ
ތނެއް ޯ
އ ބޭނުންކުރި ަ
 މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރަން ހަމަޖައްސާ ބިމަކީ އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ޤަބުރުސްތާނެއްގެ ގޮތުގަ ި
ކރައްވައި މިކަމާ މެދު
ލވައި މިކަމުގައި ރަށުގެ ދުވަސްވީ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ސުވާލު ު
އ ަ
އަދި ޤަބުރު ހުރި ބިމެއްތޯ ބަ ް
ޔނެއް
އެބޭފުޅުން ދެކިލައްވާ ގޮތުގެ ބަ ާ
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