`
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒުތަކުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު
ތަޢާރަފު

.1

މަޤްޞަދު

.2

ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ

.3

(ހ)

މި

އުސޫލަކީ،

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާތަކާއި،

ސަރުކާރުގެ

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ،އާންމު އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް،
އަތޮޅުތަކުގައި

ހުރި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިސްލާމިކް

އިދާރާތަކާއި،
ރާއްޖޭގެ އެކި

އެފެއާޒުގެ

އިސްލާމީ

މަރުކަޒުތަކުގެ ހޯލާއި ،އެ ހޯލާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި
ބޔާންކުރުމުގެ އުސޫލެކެވެ.
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ަ

(ށ)

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒުތަކުގެ ހޯލު
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.
ބނުމަކީ އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމެވެ.
މި އުސޫލު އެކުލަވައިލުމުގެ ޭ

(ހ)

ބނުންކުރުމުގެ
ބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހޯލު ޭ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުތަކުގެ ހޯލު ޭ
ފުރުޞަތު ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން.

(ށ)

ބނުންކުރުމުގައި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ހޯލު ކުއްޔަށް
ހޯލު ޭ
ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

(ނ)

ބނުންކުރުމުގައި ނަގާ ފީތަކާއި އަގުތަކަކީ އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
ހޯލު ޭ
އަގުތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.

(ރ)

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން.
އަންނަނިވި

ބޭނުންތައް

ބނުންތަކަށް
ޭ

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ

ބގެންވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރު އެރަށެއްގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަކަށް ލި ި
(ހ)

ބއްވުމަށް.
ޖަލްސާ ،ސެމިނާރު ،ވޯކްޝޮޕް ޭ

(ށ)

ބއްވުމަށް.
ބރާތްތައް ޭ
މައުރަޒުތަކާއި މު ާ

(ނ)

ބއްވުމަށް.
އިމްތިޙާނުތައް ޭ

(ރ)

ބއްވުމަށް.
ބއްދަލުވުންތައް ޭ
ސަރުކާރުގެ ަ
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(ބ)

ބއްވުމަށް.
ދީނީ ދަރުސްތައް ޭ

(ޅ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ
މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ)( ،ރ) ،އަދި (ބ) ގައި ަ
ބނުންތަކަށް ފިޔަވާ އިތުރު ކަންކަމަށް ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ
ޭ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

(ކ)

މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ)( ،ރ)( ،ބ) އަދި (ޅ) ގެ ދަށުން ހޯލު
ބނުންތައް ވާންވާނީ އިސްލާމްދީނާ ފުށުނާރާ އަދި މިސްކިތުގެ ޙުރުމަތް
ދޫކުރެވޭ ޭ
ނުކެނޑޭފަދަ ކަންކަމަށެވެ.

ހޯލު

ކުއްޔަށް

ހިފުމަށް

.4

(ހ)

އެދުން

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުންނެވެ .އެގޮތުން
ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި "އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ
ފޯމު" އެ އިސްލާމިކް މަރުކަޒެއްގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ފޯމުގެ
ކޮޕީއެއް ،އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1-ގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.
()1

ބން ހުންނާނެއެވެ.
ފޯމުގެ ކޮޕީ ،އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކައުންޓަރުން ލި ެ
އަދި،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިސްލާމިކް

()www.islamicaffairs.gov.mv

އެފެއާޒްގެ
ޑައުންލޯޑް

ބސައިޓުން
ވެ ް
ކުރެވެން

ހުންނާނެއެވެ.
(ށ)

ބއްވާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ކޭޓަރ ކުރުމަށް
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ާ
ބ (ކޮރިޑޯ) ކުއްޔަށް
ބނުންވާނަމަ ،އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ލޮ ީ
ބ ތަކެތި) ޭ
(ކާ ޯ
ބނުންކުރެވޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ
ހިފިދާނެއެވެ .މި ކޮރިޑޯ ޭ
އެއްގޮތަށެވެ.

(ނ)

ހޯލާއެކު އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ ،ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަށް
ހިފުމަށް އެދި މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1-ގައިވާ "އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(ރ)

"އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ
ފޯމުގައި އެދިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ،އިތުރު ޚިދުމަތަކަށް އެދޭނަމަ،
ބއި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ފޯމުގައިވާ "އިތުރަށް ހޯދަން އެދޭ ޚިދުމަތް" ގެ ަ

(ބ)

ބނުންވާ ފަރާތަކަށް ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު
ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޭ
ބނުންވާ ތާރީޚުގެ 20
ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތަކީ ،ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޭ
(ވިހި) ދުވަހުގެ ކުރިންނެވެ.

(ޅ)

ބސްވެ "އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު
މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއް ަ
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ގައިވާ އިޤްރާރުގައި ،ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ
ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ ،ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ
ދުވަސްތަކުގައި ،ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައެވެ.
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ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި

.5

(ހ)

ކުއްޔަށް ދެވޭނެ ގޮތްތައް

ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ،އަންނަނިވި ( 2ދޭއް) ޕެކޭޖުގެ
ދަށުންނެވެ.
()1

ދީނީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް
ދޫކުރެވޭނީ "ޕެކޭޖު  "1ގެ ދަށުންނެވެ .ޕެކޭޖު  1ގެ ތަފުސީލުތައް،
މަރުކަޒުގެ

އިސްލާމީ

ކުއްޔަށް

ހޯލު

ހިފުމަށް

އެދޭ

ފޯމުގައި

ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.
()2

އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި ތަކެތި
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ "ޕެކޭޖު  "2ގެ ދަށުންނެވެ .ޕެކޭޖު  2ގެ
ތަފުސީލުތައް ،އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ
ފޯމުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.

ފައިސާ ދެއްކުން

.6

(ހ)

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން
ފަރާތްތަކަށް ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ހޯލުގެ ކުލި ،ކުރިއަށް
ދެއްކުމުންނެވެ .އަދި ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު އިތުރަށް
ހޯދަން

ޚިދުމަތްތަކުގެ

އެދޭ

ހޯލު

ފައިސާ

ބރާ
އަނ ު

ހަވާލުކުރާއިރު

ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި
ބލު ކުރާގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
ި

(ނ)

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ހަމަޖައްސާނީ،

ސަރުކާރުގެ

ރަސްމީ

ދުވަސްތަކުގައި

ފައިސާ

ދެއްކުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައެވެ.
(ރ)

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން
ފަރާތްތަކުން

ދައްކަންވާނީ

ފައިސާ

އެކަމަށް

ސަރުކާރުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޚިދުމަތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.
(ބ)

ބކިންގއެއް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ހޯލު ކުއްޔަށް ދިނުމަށްފަހު ،އެ ު
ބގެންވެއެވެ .އަދި ކެންސަލްކުރުމުގައި ކުއްޔަށް ހިފާ
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ލި ި
ބނުމަށާއި ވަގުތާއި ،ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ފަރާތުގެ ޭ
()1

ބކާ ހުރެ އިސްލާމީ
ބ ަ
ހޯލު ކުއްޔަށް ދިނުމަށްފަހު ،އެއްވެސް ސަ ަ
އެ

މަރުކަޒުން

ބކިންއެއް
ު

ކެންސަލް

ކޮށްފިނަމަ،

ހޯލު

ކުއްޔަށް

ބރާ ކުއްޔަށް ހިފި
ހިފުމަށްޓަކައި ދައްކައިފައިވާ ކުލީގެ ފައިސާ އަނ ު
ބން ކުއްޔަށް
ބ ު
ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ކެންސަލްކުރުމުގެ ސަ ަ
ބދާނެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާއެއް
ބނެ ނުވަތަ ލި ި
ހިފިފަރާތަށް ލި ޭ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުން ނުނަގާނެއެވެ.

6

(ޅ)

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ،އެއްވެސް
ބރާ ނުދެވޭނެއެވެ.
ބކާ ހުރެ ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ ،އެ ފައިސާ އަނ ު
ބ ަ
ސަ ަ

އިސްތިސްނާ ހާލަތު

މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ

.7

ބސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަގެއް ނެގުމަކާނުލައި
ކަންކަމުގައި ދެފަރާތުން އެއް ަ
ބނުންކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.
ހޯލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ޭ
ހޯލު

ކުއްޔަށް

ދެވޭނެ

ހޯލު ކުއްޔަށްދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ވިދިވިދިގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ

.8

އެންމެ ދިގު މުއްދަތު

މުއްދަތަށެވެ .އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ ،ވަގުތާއި،
ބލައި ،އިތުރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު ގޮތް ނިންމާނީ
ބވަތަށް ަ
ހާލަތާއި ،ކަމުގެ ާ
އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ހަވާލުވެ ހުންނަވާ އެންމެ އިސް ފަރާތުންނެވެ.

ހޯލު ތައްޔާރުކުރުން

ބއްވާ ހަރަކާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯލު ތައްޔާރު ކުރުމަކީ ކުއްޔަށް ހިފާ
ހޯލުގައި ާ

.9

ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ހޯލު

އަނބުރާ

ހަވާލު

.10

(ހ)

ކުރުން

ބނުންކުރުމަށްފަހު ،ހޯލު ހަވާލުކުރަންވާނީ ،ހޯލާއި
ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ހޯލު ޭ
ތަކެތި ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމަށްފަހު ،ހަވާލުކުރެވުނުއިރު ހުރި ހާލަތުގައެވެ.

(ށ)

"އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ގައި އެދިފައިވާ
ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ،އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދާފައިވާނަމަ ،އެ ފޯމުގައިވާ
"އިތުރަށް

އެދޭ

ހޯދަން

ޚިދުމަތް"

ގެ

ބއި
ަ

އިސްލާމީ

މަރުކަޒުން

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބލައި
އިސްލާމީ މަރުކަޒުން ހޯލާ ހަވާލުވާންވާނީ ،ހޯލާއި ތަކެތި ރަނގަޅަށް ަ
ޗެކްކުރުމަށްފަހުއެވެ .އަދި ހޯލާއި ތަކެތި ޗެކްކުރުމަށްފަހު" ،އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ
ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު" ގައި އެ މުވައްޒަފަކު ،ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ
ބއި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
ަ

(ރ)

ބނުންކުރާ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ނުވަތަ ކުއްޔަކާ ނުލައި ޭ
ބނު
ބއްޖެނަމަ ،އެ ލި ު
ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލި ި
ގެއްލުމެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ނުވަތަ ކުއްޔަކާ ނުލައި
ބނުންކުރި ފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.
ޭ

(ބ)

ބ ގެއްލުމަކީ މަރާމާތުކޮށްގެން
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލި ޭ
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ަ
ރަނގަޅު ކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުމެއްނަމަ ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ( 15ފަނަރަ)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މަރާމާތެއް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ .މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ
ބންހުރި އަގު ނުވަތަ އެފަދަ އައު
ބޒާރުން ލި ެ
ގެއްލުމެއްނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ާ
އެއްޗެއް ލަސްވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި
ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

7

ހޯލު

ބޭނުންކުރުމުގައި

ބނުންކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.
ހޯލު ޭ

.11

ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ
ކަންކަން

(ހ)

ބކް ޑްރޮޕެއް ހޯލުގެ އިމާރާތަށް ގެއްލުނުވާ ގޮތަށް
އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ެ
ބގެންވެއެވެ.
ބހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ލި ި
ެ

(ށ)

ބނުންކުރާ ގޮނޑިއާއި ،މޭޒުފަދަ ތަކެތީގައްޔާއި
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ޭ
ހޯލުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހީރަހާއި މޮހޮރާއި ޕިންފަދަ ތަކެތި ޖަހައިގެން
ނުވާނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ޓޭޕެއް ތަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ބލްޓޭޕް)
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގެ އެއްވެސް ދިމާއެއްގައި ދެފުށްކެހެރި (ޑަ ަ
ބނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ޭ

(ނ)

ބއިމަކަށް
ބތަކެތި ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ު
ޖަލްސާ ކުރާ ހޯލަށް ކާ ޯ
ބނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.
ފެންފުޅި ޭ

(ރ)

ބ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި ،ހޯލާ ގުޅިފައިވާ ލޮ ީ
ނެށުމާއި ،ލަވަކިޔުމާއި ،މިއުޒިކު ކުޅުންފަދަ އަޑުގަދަވާ ޒާތުގެ އެއްވެސް
ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(ބ)

ބންގިގޮވާ ވަގުތުން
ބއްވާ ކޮންމެ ހަރަކާތެއްވެސް ނަމާދު ވަގުތަށް ( ަ
ހޯލުގައި ާ
ބއްވާ
ފެށިގެން ތިރީސް މިނެޓް) މެދުކަނޑައިލަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ހޯލުގައި ާ
އިމްތިހާނުތައް މި ޙާލަތުގައި އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

(ޅ)

އިސްލާމްދީނާއި ޢާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ފުށުއަރާ ޒާތުގެ އެއްވެސް
ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ކަމެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(ކ)

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ،އެ ފަރާތުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި
ނަމާދު ކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދަތިވާ ގޮތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި
އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ

.12

(ހ)

އިޚްތިޔާރުތައް

މި އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ،އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލާއި
އެހެނިހެން ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
ބގެންވެއެވެ.
އެފެއާޒަށް ލި ި

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން

.13

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
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`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯމު ނަންބަރު:

އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒުތަކުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު
ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން/މަޤާމު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު:

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ތާރީޚާއި،

/

މުއްދަތު:

/

/

އިން

/

އަށް ދުވަސް:

ހޯލުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ހަރަކާތް:
ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ހޯލު ހުރި އިސްލާމީ
މަރުކަޒުގެ ނަން:
އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހުންނަ ތަން:

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު:

(ރުފިޔާ)

(ދުވާލަކަށް)-ޕެކޭޖް 2
(ރުފިޔާ)

750/-

2500/-

2

ޕރޮޖެކްޓަރ
ް

500

500

3

ޕ ގޮނޑި
ވީއައި ީ

10/-

20/-

4

ޕ މޭޒު
ވީއައި ީ

50/-

100/-

5

ގޮނޑި

2/-

5/-

6

މޭޒު

5/-

10/-

7

މޭޒުމަތީގައި އަޅާ ފޮތިގަނޑު

5/-

15/-

8

ޕޑިއަމް
ޯ

50/-

100/-

9

ކޮރިޑޯ (ކޭޓަރިންގ ހަމަޖެއްސުމަށް)

100/-

200/-

200/-

500/-

10

ފެން
(ކޭޓަރިންގ ހަމަޖައްސާނަމަ)

1

ދ
ދ ު
އ ަ
ވ ަ
ނ ާ
ނ ް
ބ ު
ޭ

(ދުވާލަކަށް) -ޕެކޭޖު 1

ދޫކުރާ އަގު

އދަތ
މ ް
ވ ު
ނ ާ
ނ ް
ބ ު
ޭ

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު

ކަންތައްތަކަށް ކުއްޔަށް

ގ
އ ު
ަ

1

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު

ދީނީ ކަންތައްތަކަށް

އެހެނިހެން

ލ
މ ަ
ޖ ު
ު

#

ތަކެތި

މަރުކަޒުގެ ފޯނު ނަންބަރު:

ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހޯލު ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު
އެއްބަސްވަމެވެ .އަދި ،ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ނުވަތަ ކުއްޔަކާ ނުލައި ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް
ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނެގުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
ފުރިހަމަ ނަން:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

ތައްގަނޑު:

އިދާރީ ސެކްޝަނުގެ ބޭނުމަށް
ނިންމި ގޮތް:
ވެރިޔާގެ ނަން:
މަޤާމު:
ތާރީޚު:
ސޮއި:
ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް:
ބިލު ހަދާގޮތަށް:

އިތުރަށް ހޯދަން އެދޭ ޚިދުމަތް
#

ތަކެތި

ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ކުއްޔަށް

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

ދޫކުރާ އަގު (ދުވާލަކަށް)

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު

އަދަދު

ގ
އަ ު

(ދުވާލަކަށް)
1
2
3
4
5
6
7
8
އެދުނު މީހާގެ ނަން:

ސޮއި:

މަޤާމު:

2

ޖުމުލަ

ހޯލު ހަވާލުކުރާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި
ނަމާއި/މަޤާމު:

ހޯލާއި ތަކެތި ހަވާލުކުރި

ނަމާއި/މަޤާމު:

ހޯލާއި ތަކެތި ޗެކުކުރި

ތާރީޚު:
ގޑި:
ަ

ތާރީޚު:
ގޑި:
ަ

ސޮއި:

ސޮއި:

ގޅޭ ތަފްޞީލު ލިޔުމަށް)
ނމަ އެކަމާ ު
ވ ަ
ގއްލުމެއް ލިބިފައި ާ
ވތަ ކުއްޔަށް ހިފި ތަކެއްޗަށް ެ
ރިމާކްސް( :ހޯލު ނު ަ
................................................................. .............................................................................................................................
................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
........................................................... ...................................................................................................................................
ގއި ،އެ މަރާމާތެއް
ގ ތެރޭ ަ
ވހު ެ
ގއްލުމެއްނަމަ ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ( 15ފަނަރަ) ދު ަ
ގ ެ
ވރު ެ
ވ ަ
ގޅު ކުރެ ޭ
ގން ރަނ ަ
ގއްލުމަކީ މަރާމާތުކޮށް ެ
ނޯޓު :ހޯލަށް ލިބޭ ެ
ގން ( 15ފަނަރަ)
ވ ެ
ވތަ އެފަދަ އައު އެއްޗެއް ލަސް ެ
ގ ނު ަ
ނމަ ،އެ އެއްޗެއް ބާޒާރުން ލިބެންހުރި އަ ު
ގ އްލުމެއް ަ
ގ ެ
ވރު ެ
ވ ަ
ވނެއެވެ .މަރާމާތު ނުކުރެ ޭ
ނ ާ
ކޮށްދޭ ް
ނއެވެ.
ވ ެ
ނ ާ
ވލުކުރަ ް
ގއި އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ހަ ާ
ގ ތެރޭ ަ
ވހު ެ
ދު ަ

އިދާރީ ބޭނުމަށް
ބލައިގަތް ފަރާތް:
ފައިސާ ަ

ހޯލު ކުއްޔާއި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި:
ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ނަން:

ޗެކު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ރަސީދު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

ހޯލު ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އަގުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި:

ބލައިގަތް ފަރާތް:
ފައިސާ ަ
ނަން:

ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ޗެކު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ރަސީދު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

ބލައިގަތް ފަރާތް:
ފައިސާ ަ

އިތުރަށް ހޯދި ޚިދުމަތްތަކަށް ދެއްކި:
ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ނަން:
ޗެކު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ރަސީދު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ސޮއި:
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