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އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީގެ ޤަވާއިދ
ތަޢާރަފް
މބަރ  44ވީ އާދީއްތަދވަހ ހޅވނ އިސްލާމީ މަރކަޒގައި އިސްލާމީ ކތބޚާނާއެއް
 4891ވަނައަހަރގެ ނޮވެ ް
(އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ އެއް) ޤާއިމ ކރެވި ޚިދްމަތްދޭން ފެށނީ  4891ވަނައަހަރގެ މޭމަހގެ  14ވަނަ ދވަހގައެވެ.
އ
މައިގަނޑގޮތެއްގައި ރިފަރެންސް ލައިބްރަރީއެއްގެ ގޮތގައި ޚިދްމަތްދެމންދާ އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ް
މބަރ  1009ގައި ރައީސލް ޖމްހޫރިއްޔާ އފެއްދެވި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒން
ބެލެހެއްޓމަކީ  44ނޮވެ ް
ކރަމންގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ .މި މިނިސްޓްރީ އފެއްދމގެ ކރިން އިސްލާމީ ކތބޚާނާ ބެލެހެއްޓި މއައްސަސާތައް:


މތީ މަޖިލީސް
 6ނޮވެމްބަރ  1006ން  40ނޮވެމްބަރ  1009ށް އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެ ަ



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



 4ޑިސެމްބަރ  4898ން  44ނޮވެމްބަރ  4881ށް ހިންގި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ރިލިޖަސް އެފެއާޒން އިސްލާމިކް
ޓން ފެށީ  4891ވަނައަހަރގެ ނޮވެމްބަރ  44ވީ އާދީއްތަދވަހ ދވަހ އިސްލާމީމަރކަޒ
ލައިބްރަރީ ބަލަހައް ަ
ތރީޚން ފެށިގެންނެވެ.
ހޅވމނ އިސްލާމީ މަރކަޒްގައި ލައިބްރަރީގެ ޚިދްމަތްދޭންފެށި ާ

 .4އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ ޢާއްމގޮތެއްގައި ހޅވިފައި ހންނާނީ އާދީއްތަ ދވަހން ބރާސްފަތި ދވަހަށެވެ.
 -ލައިބްރަރީ ހޅވިފައި ހންނަ ގަޑިތައް:

ށ
ރަސްމީ ދވަސްތަކގެ ހެނދނ  9:41އިން ް 14:00

 -ރަމްޟާން މަހގައި ހޅވިފައި ހންނަ ގަޑިތައް :ރަސްމީ ދވަސްތަކގެ ހެނދނ  8:41އިން  41:00ށް

*ބައެއް މހިއްމ ހާލަތްތަކގައި މަތީގައި ބާޔާންކރެވިފައިވާ ގަޑިތައް ބަދަލވމަކީ އެކަށިގެންވާކަމެވެ.
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 .1ލައިބްރަރީ ބޭނންކރާއިރ އަމަލތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް:
އ
ގތަށް އަމަލތަ ް
ނށް އނދަގޫ ނވާ ޮ
އހެންމީހން ަ
ެ

(ހ) ލައިބްރަރީ ބޭނން ކރާއިރ ލައިބްރަރީ ބޭނންކރާ
ބެހެއްޓން.
ވހަކަދެއްކން
(ށ) ލައިބްރަރީ ތެރޭގައި މަޑން ާ
ނ
(ނ) ފޮތްކިޔާ ސަރަޙައްދގައި ފޯނބޭނންނކރ ް

 .1ލައިބްރަރީގައި ކރން މަނާކަންތައްތައް
ނ
ގނައ ް
(ހ) ދަބަހާއި ކޯޓފަދަ ތަކެތި ެ
ވއްދން (ފެންފޅިއެއް ފިޔަވައި)
ބތަކެތި ެ
(ށ) ލައިބްރަރީއަށް ކާ ޯ
(ނ) ލައިބްރަރީއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ލައިބްރަރީ މވައްޒަފެއްގެ ހއްދަޔަކާއި ނލައި ނެގން
ތރެއަށް ލައިބްރަރީގެ މވައްޒަފެއްގެ ހއްދަޔަކާއި ނލައި ވަނން
(ރ) ލައިބްރަރީގެ ކައންޓަރ ެ

 .1ލައިބްރަރީ މެމްބަރަކަށްވން:
ނށެވެ.
 ދާއިމީ މެމްބަރަކަށް ވެވޭނީ  46އަހަރންމަތީ މީހން ަ
ނނެވެ.
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ އެންމެހާ މވައްޒަފންނަކީ ލައިބްރަރީގެ ވަގތީ މެމްބަރ ް

 .1މެމްބަރަކަށްވން:
(ހ)

މެމްބަރަކަށް

ވމަށް ލައިބްރަރީ

މެމްބަރޝިޕްފޯމް ފރިހަމަ

ކރަންވާނެއެވެ.

މިފޯމް މިލައިބްރަރީގެ

ނ ހންނާނެއެވެ.
ރގެ ވެބް ސައިޓން ( )www.islamicaffairs.gov.mvލިބެ ް
ކައންޓަރންނާއި މި މިނިސްޓް ީ
މެމްބަރަކަށްވމަށް

ފަހ،

އެޑްރެސް

ބަދަލ

ވެއްޖެނަމަ

އަންގަންވާނެއެވެ.
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1

ދވަހގެ

ތެރޭގައި

ލައިބްރަރީއަށް

އެކަން

(ށ) މެމްބަރޝިޕް ފޯމް އާއި އެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 )4ސްޓޭމްޕް ސައިޒް  1ފޮޓޯ
 )1މެމްބަރއަށް ވމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ (ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ)
 )1ލައިބްރަރީ ފީ
 )1އައި.ޑީ ކާޑް  /ފާސްޕޯޓް
 )1ބިދޭސީއެއްނަމަ ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތގައި 410/-ރ (ސަތޭކަ ފަންސާސް ރފިޔާ )އާއި ވޯރކްޕާރމިޓްކާޑާ އެކ
ތ ގެންނަންވާނެއެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކޮށް ފައިވާ ތަކެ ި

(ނ) މެމްބަރަކަށް ވމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ:
ރަޖިސްޓްރޭޝަންފީ
ދާއިމީ މެމްބަރން:

 20/-ރ

ވަގތީ މެމްބަރން:

( ފީއެއް ދައްކާކަށްނޖެހޭ)

ލައިބްރަރީގެ މަހފީ
ތއް:
ލައިބްރަރި ފީ ދެއްކެވިދާނެ ގޮތް ަ
ށ
ހ ް
މަދވެގެން ( 1ތިން) މަ ަ

15/-ރ

ށ
( 6ހައެއް) މަހަ ް

30/-ރ

ށ
( 41ބާރަ) މަހަ ް

60/-ރ

 .6ލައިބްރަރީގެ މެމްބަރކަމން ވަކިވން އަދި ލައިބްރަރީގެ މެމްބަރޝިޕް މއްދަތ އިތރކރން:
 މެމްބަރކަމން ވަކިވމަށް ،އެދި ހށަހަޅާ ލިޔމާއި ،މެމްބަރޝިޕް ކާޑް އަދި

ބޮރޯ ކޮށްފައިވާ ފޮތެއް އޮތްނަމަ

އެ ފޮތާއި ނދައްކާ ހރި ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެފައިސާ ލައިބްރަރީ ގެ ކައންޓަރާއި ހަވާލް
ކރަން ވާނެއެވެ.
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ހޅާއިރ ކރިއަށް ފީ ދައްކާފައި ވީނަމަވެސް އެ ފީ ރީފަންޑކރާގޮތަކަށް
 މެމްބަރކަމން ވަކިވާން ހށަ ަ
ހަމަޖެހިފައެއް ނވެއެވެ.
މ މެމްބަރޝިޕް
 މެމްބަރޝިޕް ކާޑްގެ މއްދަތ ހަމަވެގެން ދެ މަސް ވާއިރ އަލން ފައިސާ ނދައްކައިފިނަ ަ
ކެންސަލް ކރެވޭނެއެވެ.
 މެމްބަރޝިޕް ކެންސަލް ވެއްޖެނަމަ އަލން މެމްބަރޝިޕް އާކރެވޭނީ  1ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތގެމަތިންނެވެ.

 .9ލައިބްރަރީ އިން ދޫކރެވޭ ފޮތްތައް:
ތ ނަގަން އަދި އަނބރާ ދައްކަން އަންނައިރ
ފ ް
ށ ވެސް ފޮތް ނެގިދާނެއެވެޮ .
 ދާއިމީ އަދި ވަގތީ މެމްބަރަކަ ް
ވނެއެވެ.
މެމްބަރޝިޕް ކާޑ ގެންނަން ާ
ނ ގިނަވެގެން  ( 10ތިރީސް )
ށ ފޮތް ދޫކރެވޭ ީ
 މެމްބަރންނަ ް

ހރަކ އަތގައި
ދތަށެވެ .ފަ ަ
ދވަހގެ މއް ަ

ބޭއްވޭނީ ގިނަވެގެން  1ފޮތެވެ .މއްދަތ ހަމަވާއިރ ،ފޮތް އަނބރާ ލައިބްރަރީ އާ ހަވާލކރެވިފައި ނވާނަމަ
ފޮތާއި ހަވާލވެވޭނީ ޖޫރިމަނާއާއި އެކގައެވެ.
ތއް  ،ދިމާވާ މހިއްމ ކަމަކާގޅިގެން މއްދަތ ހަމަވމގެ ކރިންވެސް އަނބރާ
 ލައިބްރަރީން ގެންގޮސްފައިވާ ފޮ ެ
ވނެއެވެ.
ފނަމަ އެފޮތް އަނބރާ ދައްކަން ާ
ގެނައމަށް ލައިބްރަރީ އިން އެންގިދާނެއެވެ .އެގޮތަށް އަންގައި ި
ނންވެސް އެއްޗެއް ގެންދިއމަށްފަހ،
ނޓަކަށް ނވަތަ މި ޫ
ސ ފޮތަކަށް  ،ޑޮކިއމެ ް
 ލައިބްރަރީއިން ގެންދާ އެއްވެ ް
ގންދިޔަ ފަރާތން އެކަމގެ ޒިންމާ އފލަންވާނެއެވެ.
އެއަށް ގެއްލމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ެ
 ލައިބްރަރީން ގެންދާ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލމެއް ވެއްޖެނަމަ ،ލަސްނކޮށް ލައިބްރަރީ އަށް

އެކަން

ގ ބަދަލ ދޭންވާނެއެވެ.
ރއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އޭ ެ
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ލައިބްރަ ީ

 .9ސަރކާރގެ އޮފީސްތަކަށާއި އެހެނިހެން މަރކަޒތަކަށް ފޮތް ދޫކރން
ނ
 ސަރކާރގެ އޮފީސްތަކަށާއި އެހެނިހެން މަރކަޒތަކަށް ދޫކރެވޭ ފޮތްތައް  ( 6ހައެއް ) ވަނަ މާއްދާއި ް
އ އެފަރާތަކާއި
ނއް ފޮތްދޫކރެވޭވީ ރަސްމީ ސިޓީއަކން މިނިސްޓްރީއަށް ހށަހަޅަ ި
އިސްތިސްނާވާނެއެވެ .މިތަންތަ ަ

4

މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދ އެއްބަސް ވެވޭ އޞޫލަކން އެއްބަސްވެވޭ މއްދަތަކަށެވެ .މިގޮތައް ފޮނވާ ސިޓީގައި،
ށ ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ސާފކޮށް ބަޔާންކރަންވާނެއެވެ.
ލައިބްރަރީއިން ގެންދާ ތަކެއްޗަ ް

 .8ޖޫރިމަނާ:
 މި ގަވާއިދގައިވާ ގޮތގެ މަތިން ލައބްރަރީގެ ފޮތް

އަނބރާ ރައްދނކރެވިއްޖެނަމަ އިތރަށް ހިނގާ ކޮންމެ

ދވަހަކަށް  2/-ރ (ދެރފިޔާ) ޖޫރިމަނާގޮތގައި ދައްކަންވާނެއެވެ.

 .40ލައިބްރަރީއިން ދޫނކރމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޮތްތަކާއި ޑޮކިއމެންޓާއި ޖާނަލްސް
ށ ހަމަޖެހިފައެއް
ތ ޢާއްމކޮށް ދޫކރާ ގޮތަކަ ް
ލފްލެޓް އަދި މެގަޒިން ފަދަތަކެ ި
 ރެފަރެސް ފޮތާއި ،ނޫސް ީ ،
ށ
ނވެއެވެ .ނަމަވެސް ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތގެ ތެރޭގައި ބޭނން ކރމަށްޓަކައި ވަގތީ މެމްބަރންނަ ް
މިފަދަ ތަކެތި ދޫކރެވިދާނެއެވެ.

 .44ލައިބްރަރީ ކަސްޓަމަރންގެ ސައިބާ އޭރިޔާ
 .4ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކރމަށް ލައިބްރަރީގެ ކޮންޕިއޓަރތައް ބޭނންކރމަކީ މަނާކަމެވެ.


އީމެއިލް ކރން



ގޭމް ކޅން



ނ
ލަވަ ޖެހ ް



ޗެޓްކރން

.1

ވނެއެވެ.
ކޮންޕިއޓަރން އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް އިންސްޓޯލް އަދި އަން-އިންސްޓޯލް ކޮށްގެންނ ާ

.1

ވނެއެވެ.
ކޮންޕިއޓަރަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ލައިބްރޭރިއަންނަށް އަންގަން ާ

.1

ނ ( 4އެކެއް) ގަޑިއިރަށެވެ.
ކޮންޕިއޓަރތައް ބޭނންކރެވޭ ީ
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 .41ފޮޓޯކޮޕީ ހިދމަތް:


 A4ގަނޑ ( އެއްފށް) 1/-ރ (އެއް ރފިޔާ)



 A4ގަނޑ (ދެފށް) 1.50/-ރ (އެއް ރފިޔާ ފަންސާސް ލާރި(



އ ޕޮޓޯކޮޕީ ހެއްދމަށް އެކަންޏެވެ.
އކަނި ލައިބްރަރީގެ ޑޮކިއމެންޓްތަ ް
ފޮޓޯކޮޕީގެ ހިދމަތް ދެވޭނީ ހަމަ ެ



ފޮޓޯކޮޕީގެ ޙިދމަތް ދެވޭނީ  09:41އިން  41:00އަށެވެ.
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