މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކްއެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 1443
 .1ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ޙާފިޡުންނާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
މިނިސްޓްރީ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުންފުނި ފަދަ ތަންތަން

ޖަމްޢިއްޔާ  /ޖަމާޢަތް

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް

ޕާޓްނަރޝިޕްތައް

ޙާފިޡު ގެންނަ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:
އަތޮޅާއި ރަށް:

ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ނަން:

ފޯނު ނަންބަރު:

ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓްގެ ނަންބަރު:

މެއިލް އެޑްރެސް:

އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:

 .2ބިދޭސީ ޙާފިޡުގެ މަޢުލޫމާތު:
ޕޓުގައިވާ ގޮތަށް)
ޕސް ޯ
ބިދޭސީ ޙާފިޡުގެ ނަންާ ( :
ޤައުމު:

ވޯރކް ޕާރމިޓް ނަންބަރ:

ނިސްބަތްވާ މަޛުހަބު:

ރާއްޖޭގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

ޕޓް ނަންބަރު:
ޕސް ޯ
ާ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ނަން:

ވޯކްވިސާ ނަންބަރު:

ރާއްޖެ އައީ :އަލަށް

އާއިލާ ގެންނަ ނަމަ އެ މައުލޫމާތު:

އަނބިން

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ

އަލަކަށް ނޫން

ކުދިންގެ އަދަދު

 .3ޙާފިޡުގެ ތަޢުލީމީ މައުލޫމާތު:
#

އަހަރު

ސަނަދުގެ ނަން

ޙާފިޡުކަމުގެ ސަނަދު ދިން ތަން

 .4ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާ ރަށާއި މިސްކިތުގެ މައުލޫމާތު:
ރަށުގެ ނަން

މިސްކިތުގެ ނަން

 .5މީގެ ކުރިން ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު:
އަހަރު

ރަށުގެ ނަން

މިސްކިތުގެ ނަން

 .6ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު:
ރަށުގެ އާބާދީ

ނަން

ކައުންސިލްގެ ނަން

މަޤާމު

ތާރީޚް

ތރާވީޙް
ށ އިމާމުވެ ަ
ތއްގައި ޙިފްޟުކޮ ް
ށއްގެ މިސްކި ެ
ތކުން ރަ ެ
ށ ދަންނަވަމެވެ .އަދި އެހެނިހެން ފަރާ ަ
ތއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަ ް
ނޯޓް :މި ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާ ެ
ށ މަކުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ށހަޅުއްވާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުދުވެރިކޮ ް
ށ ފޯމު ހު ަ
ށޓަކައި މިނިސްޓްރީ އަ ް
ނަމާދު ކުރުމަ ް

މިގަޑުގެ އަނެއް ފަރާތް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ ާާާާ
1

 .7ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި ފޯމުގައި ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ނުވާނޭކަމަށް
އިޤްރާރު ވަމެވެ.
ސޮއި..................................... :

ނަން..................................... :

ތާރީޚް...................................... :

ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން:

.8

-1

މާލޭސިޓީގެ މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރައްވާ ފަރާތުގެ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް.

 -2ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރައްވާނަމަ އެ ފަރާތުން
ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާއަށް ،ރަށެއްގައި ނަމަ އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް.

 .9ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
ގޅޭ އުސޫލު"
ނއުމާ ު
ގ ަ
ގ ފަރާތްތައް ެ
ވހި ރާއްޖެ އިން ބޭރު ެ
ގއި އިމާމުކަން ކުރުމަށް ދި ެ
ވޙު ނަމާދު ަ
ވ ތަރާ ީ
ގއި ކުރެ ޭ
މިފޯމާއެކު " ރަމަޟާން މަހު ަ
ވނެއެވެ.
ނ ާ
ވ އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަ ް
ގއި ބަޔާން ކޮށްފައި ާ
ގ (ރ) އަދި (ބ) ަ
ވނަ މާއްދާ ެ
ގ ަ 3
ެ
.1

ގ ސަނަދު
ޙާފިޡު ކަމު ެ

.2

ގއިދޭ ލިޔުން
ނ ަ
ގ މީހެއްކަން އަ ް
ސުންނަތް ޖަމާޢަތު ެ

.3

ގ ސުލޫކާއި އަޚްލާޤް
ނ ެ
ގ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން އޭ ާ
ގއި އިސްލާމްދީނު ެ
ނއް ަ
ވތަ އެތަ ެ
ނ ަ
ގނުނު މަރުކަޒަކުން ު
ޢިލްމު އުނ ެ
ނ
ވ ލިޔު ް
ބަޔާންކޮށް ދީފައި ާ

ޕ
ޕޓް ކޮ ީ
ޕސް ޯ
ާ .4
 .5ވަނަވަރު (ސީވީ)
ޕޓް
ޕލިސް ރި ޯ
 .6ދިރިއުޅޭ ޤައުމުގެ ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ  03މަސް ހަމަނުވާ ޮ
 .7ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބޭރު މީހެއްނަމަ ވަރކް ވިސާ
 .8ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބޭރު މީހެއްނަމަ ވޯރކް ޕާރމިޓް
 .9ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ގެންނަން އެދޭ ބިދޭސީ ޙާފިޡް ،ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށްފަހު ،އޭނާ ރާއްޖެ އިން ފުރުވާލެވެންދެން ،އޭނާއާބެހޭ
ގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި ޒިންމާތައް (އޭނާ ރާއްޖެ އަށް ގެނައުމާއި ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޓިކެޓާއި
އަދި ހުރުމާއި ކެއުން ފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް) އެފަރާތުން އުފުލާނެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން.
 .10ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ގެނައުމަށް އެދޭ ބިދޭސީ ޙާފިޡް ،ރާއްޖެ އަށް ގެނައުމަށްފަހު އޭނާ ރާއްޖެއިން ފުރުވާލެވެންދެން ،ޙާފިޡު
ގެންނަ ފަރާތުން އޭނާގެ އެންމެހައި ޒިންމާ (ހުރުމާއި ކެއުން ފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް) އުފުލާނެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން.
 .11ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބިދޭސީ ޙާފިޡަކު ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާނަމަ ،އެ ޙާފިޡަކު ދިވެހިރާއްޖެ އިން
ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނޭ ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން.
 .12ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގައި ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރާ ނަމަ ،ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުން.
 .13ފައިސާ ޖަމާކުރާ ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރު އެގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުން.
 .14ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަވާ ޙާފިޡަކީ ކޮވިޑްގެ ވެކްސިންގެ ޖަހަންޖެހޭ ޑޯޒުތައް ޖަހާފައިވާ އަދި އެވެކްސިން ޖެހިކަމުގެ ލިޔުން
އޮންނަ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

ތައްގަނޑު
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ބނުމަށް
މިނިސްޓްރީގެ ޭ
މަޤާމު

ސެޓްފިކެޓް ޗެކްކުރި ފަރާތުގެ ނަން

2

ސޮއި

ތާރީޚް

3

