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 އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީގެ ޤަވާއިދ  

 ތަޢާރަފް 

ވީ އާދީއްތަދ ވަހ  ހ ޅ ވ ނ  އިސްލާމީ މަރ ކަޒ ގައި އިސްލާމީ ކ ތ ބ ޚާނާއެއް  44ވަނައަހަރ ގެ ނޮވެްމބަރ  4891

ވަނަ ދ ވަހ ގައެވެ.  14ވަނައަހަރ ގެ މޭމަހ ގެ  4891ކ ރެވި ޚިދްމަތްދޭން ފެށ ނީ  )އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ އެއް( ޤާއިމ 

ނޑ ގޮތެއްގައި ރިފަރެންސް ލައިބްރަރީއެއްގެ ގޮތ ގައި ޚިދްމަތްދެމ ންދާ އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަްއ  މައިގަ

 އ ފެއްދެވި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒ ން ގައި ރައީސ ލް ޖ މްހޫރިއްޔާ 1009ނޮވެްމބަރ  44ބެލެހެއްޓ މަކީ 

 ކ ރަމ ންގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މި މިނިސްޓްރީ އ ފެއްދ މ ގެ ކ ރިން އިސްލާމީ ކ ތ ބ ޚާނާ ބެލެހެއްޓި މ އައްސަސާތައް:

 6  ށް އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެަމތީ މަޖިލީސް  1009ނޮވެމްބަރ  40ން  1006ނޮވެމްބަރ 

 44  ށް މިނިސްޓްރީއޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 4886ނޮވެމްބަރ  6ން  4881ނޮވެމްބަރ 

 4  ށް ހިންގި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ރިލިޖަސް އެފެއާޒ ން އިސްލާމިކް  4881ނޮވެމްބަރ  44ން  4898ޑިސެމްބަރ

ދ ވަހ  ދ ވަހ  އިސްލާމީމަރ ކަޒ  ވީ އާދީއްތަ 44ވަނައަހަރ ގެ ނޮވެމްބަރ  4891ލައިބްރަރީ ބަލަހައްަޓން ފެށީ 

 ހ ޅ ވ މ ނ  އިސްލާމީ މަރ ކަޒްގައި ލައިބްރަރީގެ ޚިދްމަތްދޭންފެށި ާތރީޚ ން ފެށިގެންނެވެ.

 

 ދ ވަހ ން ބ ރާސްފަތި ދ ވަހަށެވެ. އާދީއްތަ ހ ޅ ވިފައި ހ ންނާނީ  ޢާއްމ ގޮތެއްގައި  އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ  .4

 ށް  14:00އިން  9:41ހެނދ ނ  ރަސްމީ ދ ވަސްތަކ ގެ   ގަޑިތައް:ލައިބްރަރީ ހ ޅ ވިފައި ހ ންނަ  -

 ށް 41:00އިން  8:41ހެނދ ނ  ރަސްމީ ދ ވަސްތަކ ގެ   ރަމްޟާން މަހ ގައި ހ ޅ ވިފައި ހ ންނަ ގަޑިތައް: -

 

 ބައެއް މ ހިއްމ  ހާލަތްތަކ ގައި މަތީގައި ބާޔާންކ ރެވިފައިވާ ގަޑިތައް ބަދަލ ވ މަކީ އެކަށިގެންވާކަމެވެ.*
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 އަމަލ ތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް: ކ ރާއިރ  ލައިބްރަރީ ބޭނ ން  .1

ަނށް އ ނދަގޫ ނ ވާޮގތަށް އަމަލ ތަްއ ހެންމީހ ންއެ  ކ ރާ ލައިބްރަރީ ބޭނ ން ކ ރާިއރ  )ހ( ލައިބްރަރީ ބޭނ ން

 ބެހެއްޓ ން.

 )ށ( ލައިބްރަރީ ތެރޭގައި މަޑ ންާވހަކަދެއްކ ން

 ފޯނ ބޭނ ްނނ ކ ރ ން އްދ ގައި ޙަ)ނ( ފޮތްކިޔާ ސަރަ

 

 ލައިބްރަރީގައި ކ ރ ން މަނާކަންތައްތައް  .1

 )ހ( ދަބަހާއި ކޯޓ ފަދަ ތަކެތި ެގނައ ން 

 އެއް ފިޔަވައި(ޅި)ފެންފ  )ށ( ލައިބްރަރީއަށް ކާޯބތަކެތި ެވއްދ ން

 ހ އްދަޔަކާއި ނ ލައި ނެގ ން މ ވައްޒަފެއްގެ)ނ( ލައިބްރަރީއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ލައިބްރަރީ 

 އި ވަނ ންހ އްދަޔަކާއި ނ ލަ މ ވައްޒަފެއްގެ)ރ( ލައިބްރަރީގެ ކައ ންޓަރ ެތރެއަށް ލައިބްރަރީގެ 

 

 ކަށްވ ން:ލައިބްރަރީ މެމްބަރަ  .1

 ަަނށެވެ.މަތީ މީހ ންއަހަރ ން 46 ރަކަށް ވެވޭނީދާއިމީ މެމްބ 

 ެރޒްގެ އެންމެހާ މ ވައްޒަފ ންނަކީ ލައިބްރަރީގ  މެމްބަރ ްނނެވެ. ވަގ ތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާ

  

 ކަށްވ ން:މެމްބަރަ  .1

މިފޯމް މިލައިބްރަރީގެ  ކ ރަންވާނެއެވެ. ފ ރިހަމަ ފޯމްށް ވ މަށް ލައިބްރަރީ މެމްބަރޝިޕްކަމެމްބަރަ )ހ(

( ލިބެްނ ހ ންނާނެއެވެ. www.islamicaffairs.gov.mv) ންސައިޓ  މި މިނިސްޓްީރގެ ވެބްކައ ންޓަރ ންނާއި 

އެކަން  އަށް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީ 1 ފަހ ، އެޑްރެސް ބަދަލ  ވެއްޖެނަމަ މެމްބަރަކަށްވ މަށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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 މެމްބަރޝިޕް ފޯމް އާއި އެކ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:)ށ( 

 ފޮޓޯ 1ޕް ސައިޒް މްސްޓޭ (4

 )ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ( މެމްބަރއަށް ވ މަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ (1

 ލައިބްރަރީ ފީ  (1

 / ފާސްޕޯޓް އައި.ޑީ ކާޑް  (1

އެކ   އާއި ވޯރކްޕާރމިޓްކާޑާރ )ސަތޭކަ ފަންސާސް ރ ފިޔާ (410-/ގޮތ ގައި ބިދޭސީއެއްނަމަ ޑިޕޮސިޓްގެ  (1

 ވާނެއެވެ.ންމަތީގައި ބަޔާންކޮށް ފައިވާ ތަކެިތ ގެންނަ

 

 ފީ: ދައްކަންޖެހޭ ވ މަށް  ކަށް ( މެމްބަރަ ނ)  

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންފީ 

 ރ -/20  ދާއިމީ މެމްބަރ ން:

 (ކާކަށްނ ޖެހޭއެއް ދައް) ފީ  މެމްބަރ ން:ވަގ ތީ 

 ފީ މަހ   ގެ ލައިބްރަރީ     

 ލައިބްރަރި ފީ ދެއްކެވިދާނެ ގޮތްަތއް:

 ރ-/15  )ތިން( މަަހށް   1މަދ ވެގެން 

 ރ-/30   )ހައެއް( މަހަށް  6

 ރ-/60   )ބާރަ( މަހަށް  41

 

 މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރ ން:ގެ މެމްބަރޝިޕް ކަމ ން ވަކިވ ން އަދި ލައިބްރަރީ ރ  ލައިބްރަރީގެ މެމްބަ  .6

  ބޮރޯ ކޮށްފައިވާ ފޮތެއް އޮތްނަމަ  މެމްބަރޝިޕް ކާޑް އަދި  އެދި ހ ށަހަޅާ ލިޔ މާއި،ން ވަކިވ މަށް، ކަމ މެމްބަރ 

ލައިބްރަރީ ގެ ކައ ންޓަރާއި ހަވާލް  ފައިސާއެ ފޮތާއި ނ ދައްކާ ހ ރި ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ

 ވާނެއެވެ.ކ ރަން 
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 ްދައްކާފައި ވީނަމަވެސް އެ ފީ ރީފަްނޑ ކ ރާގޮތަކަށް  ފީ ކ ރިއަށްއިރ  ން ހ ށަަހޅާވަކިވާ މެމްބަރ ކަމ ނ

 ހަމަޖެހިފައެއް ނ ވެއެވެ. 

 ްމެމްބަރޝިޕް  އިފިނަމަ ވާއިރ  ައލ ން ފައިސާ ނ ދައްކަ މެމްބަރޝިޕް ކާޑްގެ މ އްދަތ  ހަމަވެގެން ދެ މަސ

 ނެއެވެ. ސަލް ކ ރެވޭކެން

 ްމާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.  ވަނަ 1ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ އަލ ން މެމްބަރޝިޕް އާކ ރެވޭނީ  މެމްބަރޝިޕ 

 

 ލައިބްރަރީ އިން ދޫކ ރެވޭ ފޮތްތައް: .9

  ިއަންނައިރ  އަނބ ރާ ދައްކަންޮފްތ ނަގަން އަދި  ނެގިދާނެއެވެ.ވެސް ފޮތް މެމްބަރަކަްށ  ވަގ ތީދާއިމީ އަދ 

 ާވނެއެވެ. ގެންނަން ކާޑ   މެމްބަރޝިޕް 

  ްދ ވަހ ގެ މ އްަދތަށެވެ. ފަަހރަކ  އަތ ގައި  ) ތިރީސް (  10ގިނަވެގެން ދޫކ ރެވޭީނ ފޮތް  މެމްބަރ ންނަށ

ހަވާލ ކ ރެވިފައި ނ ވާނަމަ  އާރަރީ ލައިބްއަނބ ރާ އިރ ، ފޮތް ވާމ އްދަތ  ހަމަ ފޮތެވެ. 1ބޭއްވޭނީ ގިނަވެގެން 

 ފޮތާއި ހަވާލ ވެވޭނީ ޖޫރިމަނާއާއި އެކ ގައެވެ.

  ާކަމަކާގ ޅިގެން މ އްދަތ  ހަމަވ މ ގެ ކ ރިންވެސް އަނބ ރާ މ ހިއްމ  ލައިބްރަރީން ގެންގޮސްފައިވާ ފޮެތއް ، ދިމާވ

 އެންގިދާނެއެވެ. އެގޮތަށް އަންގައިިފނަމަ އެފޮތް އަނބ ރާ ދައްކަންާވނެއެވެ.  ލައިބްރަރީ އިން  ގެނައ މަށް 

 ްމަށްފަހ ،ދިއ ގެން ނ ވަތަ މިޫނންވެސް އެއްޗެއް ޓަކަށްޑޮކިއ މެން  ،ފޮތަކަށް އެއްވެްސ  ގެންދާ ލައިބްރަރީއިނ 

 އ ފ ލަންވާނެއެވެ.  ޒިންމާ މެއް ލިބިއްޖެނަމަ ެގންދިޔަ ފަރާތ ން އެކަމ ގެ އަށް ގެއްލ އެ

  ްއެކަން  ލަސްނ ކޮށް ލައިބްރަރީ އަށް މަ، ގެއްލ މެއް ވެއްޖެނައެއްޗަކަށް ލައިބްރަރީން ގެންދާ އެއްވެސ

 ދޭންވާނެއެވެ.  އޭެގ ބަދަލ އަދި ލައިބްރަީރއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

 ދޫކ ރ ން  ފޮތް  ސަރ ކާރ ގެ އޮފީސްތަކަށާއި އެހެނިހެން މަރ ކަޒ ތަކަށް  .9

 ްހައެއް ( ވަނަ މާއްދާއިްނ  6 ސަރ ކާރ ގެ އޮފީސްތަކަށާއި އެހެނިހެން މަރ ކަޒ ތަކަށް ދޫކ ރެވޭ ފޮތްތައ (

ހ ށަހަޅަިއ އެފަރާތަކާއި ޓީއަކ ން މިނިސްޓްރީއަށް ސްތިސްނާވާނެއެވެ. މިތަންތަަނއް ފޮތްދޫކ ރެވޭވީ ރަސްމީ ސިއި
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 ގައި،ސިޓީ ފޮނ ވާ ދަތަކަށެވެ. މިގޮތައްއްމ އ ޞޫލަކ ން އެއްބަސްވެވޭ އެއްބަސް ވެވޭ  މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދ 

 ސާފ ކޮށް ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ.ގެންދާ ތަކެއްޗަްށ ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް  ން އިލައިބްރަރީ

 

 ޖޫރިމަނާ: .8

  އިތ ރަށް ހިނގާ ކޮންމެ  އަނބ ރާ ރައްދ ނ ކ ރެވިއްޖެނަމަ ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން ލައބްރަރީގެ ފޮތް މި ގަވާއިދ 

 ޔާ( ޖޫރިމަނާގޮތ ގައި ދައްކަންވާނެއެވެ.ރ ފިދެރ )-/2  ދ ވަހަކަށް 

 

 ޑައަޅާފައިވާ ފޮތްތަކާއި ޑޮކިއ މެންޓާއި ޖާނަލްސް ލައިބްރަރީއިން ދޫނ ކ ރ މަށް ކަނ  .40

  ްމެގަޒިން ފަދަތަކެިތ ޢާއްމ ކޮށް ދޫކ ރާ ގޮތަކަްށ ހަމަޖެހިފައެއް  ީލފްލެޓް އަދި، ރެފަރެސް ފޮތާއި، ނޫސ

ނ ވެއެވެ. ނަމަވެސް ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތ ގެ ތެރޭގައި ބޭނ ން ކ ރ މަށްޓަކައި ވަގ ތީ މެމްބަރ ންނަްށ 

 މިފަދަ ތަކެތި ދޫކ ރެވިދާނެއެވެ.

 

 ރީ ކަސްޓަމަރ ންގެ ސައިބާ އޭރިޔާ ލައިބްރަ   .44

  ތައް ބޭނ ންކ ރ މަކީ މަނާކަމެވެ.ލައިބްރަރީގެ ކޮންޕިއ ޓަރ ންތައްތައް ކ ރ މަށް ތިރީގައިވާ ކަ .4

 ްއީމެއިލް ކ ރ ނ 

 ްގޭމް ކ ޅ ނ 

  ްލަވަ ޖެހ ނ 

 ްޗެޓްކ ރ ނ 

 އިންސްޓޯލް ކޮށްގެންނ ާވނެއެވެ.-އިންސްޓޯލް އަދި އަން ޕްރޮގްރާމެއް އެއްވެސް ންކޮންޕިއ ޓަރ   .1

 ކޮންޕިއ ޓަރަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ލައިބްރޭރިއަންނަށް އަންގަންާވނެއެވެ.  .1

 އިރަށެވެ.)އެކެއް( ގަޑި 4ބޭނ ންކ ރެވޭީނ  ކޮންޕިއ ޓަރތައް  .1
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 ފޮޓޯކޮޕީ ހިދ މަތް:  .41

 A4   ނޑ  ރ )އެއް ރ ފިޔާ(-/1( ) އެއްފ ށްގަ

 A4 )ްނޑ  )ދެފ ށ  )ލާރި  )އެއް ރ ފިޔާ ފަންސާސްރ  -/1.50ގަ

 ްވެ.ތަްއ ޕޮޓޯކޮޕީ ހެއްދ މަށް އެކަންޏެފޮޓޯކޮޕީގެ ހިދ މަތް ދެވޭނީ ހަމަެއކަނި ލައިބްރަރީގެ ޑޮކިއ މެންޓ 

  ީއަށެވެ. 41:00އިން  09:41ފޮޓޯކޮޕީގެ ޙިދ މަތް ދެވޭނ 

 
 

 

  

 

   


