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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. 

 އިމާމުވެ ހުކުރު  ނަމާދު، ޢީދުނަމާދު އަދި ކޭތަނަމާ ދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް  

 ހުއްދަ ދެވޭ  މިންގަޑުތަކާއި  ޝަރުޠު: 
އެސްއެސްސީ / އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާއިން ދިވެހި / އިސްލާމުން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ  •
 ގެ ސާނަވީ ދެވަނަ އަހަރުން ފާސްވެފައިވުން. މީޑިއަމުޢަރަބި  •
ން.  ލިބިފައިވުއް  ސެޓްފިކެޓެއިން ފެށިގެން މަތީ  ލެވެލެއްގެ  3ލެވެލް ޤައުމީ ސަނަދުގެ ހިމެނިގެން  ޤުރުއާނާއި ފިޤުހު   •

 އިމްތިޙާނުގައި ސުވާލު ކުރެވޭނެ ބައިތައް: 
ގެން  ށި އިންފެ  األعلى  سورة ގެ އިތުރުން    الفاتحة سورةތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޤްރުއާން ކިޔަވަން އެގޭމިންވަރު ބެލުން. )މިގޮތުން   •

( ފްޡުކޮށް ކިޔަވަން އެގޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.ޙި  ތިރީގެ ސޫރަތްތައްޢައްމާ ފޮތުގެ 
 ޔަން އެގުން( ޚުޠުބާ ކިޔުން. )ދިވެހި ބަޔާއި ޢަރަބި ބައި ފަރިތަކޮށް ކި •
ނަމާދުގެ ޙުކުރުތައް.  ،ހުކުރު ނަމާދު، ޢީދު ނަމާދު، ކޭތަ ނަމާދު، އިސްތިސްޤާ ނަމާދު، ކަށުނަމާދު •

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު: 
ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ސާިބތުވެއްޖެނަމަ ފޯމު ބާޠިލު ޞައްޙަވެ. ކެމި ފޯމާއެކު ހުށައަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެ

 ވާނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު ކުރަމެވެ.

..............................ތާރީޚް:    ................................ސޮއި:      .......................................... ނަން:   

ނެއް ފުށުގައި * އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފޯމުގެ އަ  .1

 ފޮޓޯ 

:ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
..............................އައިޑީކާޑު ނަންަބރު:    ................................................................. ރިހަމަ ނަން: ފު

.................................... އުފަން ތާރީޚް:    ......................................... ދާއިމީ އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށް( 
...............................މޯަބއިލް ނަންަބރު:     ........................................................... ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 

 .................................އަދާ ކުރާ ވަޒީފާ:     ................................................ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ނަން:

މަޢުލޫމާތު:  ގުޅޭ ސަނަދާ   ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ   . ޙާސިލު ކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ 2

.........................ލެވެލް:     .................................................................ސަނަދުގެ ނަން: ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ 
.......................  ޤައުމު:     ....................................................ސަނަދު ދޫކުރި މަރުކަޒުގެ ނަން: ސެޓްފިކެޓް / 

.............................   ޙާސިލުކުރި އަހަރު:ސަނަދު ސެޓްފިކެޓް / 
.. .............. ދިވެހި:     .................އިސްލާމް:    : ދަށްވެގެން ސީ ފާސް އެސްއެސްސީ / އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ



  

 އަލަށް ހުއްދަ ނެގުމަށް އެދޭ ފަރާތުން   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 
 . ކުރި( އަދި ޓްރާންސް ކްރިޕްޓް ތަކުގެ ކޮޕީޓްލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް )އެކްރެޑިޓް / އެޓެސް .1
 . އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ .2
 މަސް ހަމަނުވާ(. 3) ފޮޓޯ 1ސްޓޭމްޕް ސައިޒުގެ  .3
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: އަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ  ހުއްދަ   ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން  
 )އެކްރެޑިޓް / އެޓެސްޓްކުރި( އަދި ޓްރާންސް ކްރިޕްޓް ތަކުގެ ކޮޕީ.  ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް .1
 . ހުއްދައިގެ އަސްލުކުރީގެ  .2
   އައިޑީކާޑު ކޮޕީ. .3
 .މަސް ހަމަނުވާ( 3ފޮޓޯ ) 1ސްޓޭމްޕް ސައިޒުގެ  .4

  

 : ޓެސްޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ބާޠިލުވާނެ ކަންތައްތައް ހުކުރު  

މަސް ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ   01ހުކުރު  ހުއްދައަށް އެދި ފޯމް ލުމަށްފަހު ޓެސްޓަށް އަންނަން އެންގުމުން ޓެސްޓަށް ޙާޟިރުނުވެ    -ހ 

 އެފޯމް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި: 

އެވެ. އަދި ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ޓެސްޓުން ފާސްވުމުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ފޯމު ޙަވާލުކުރެވޭނެ  -ށ

ޑް ސާފު  މަސްދުވަސްގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯ  01ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު ޙަވާލުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  

 ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.  އަދި:   ކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމު 

 މައްސަލަ ބާޠިލުވާނެއެވެ. އަދި: އިފިނަމަ  އެހުށަނާޅަ ގައި ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމުމަތީގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ -ނ

އިމާމުވެ  މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ޓެސްޓް ކުރެވޭނީ    ހ އާއި ނ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ޓެސްޓް ކުރެވޭނީ އާ  -ރ

ފޯމުގައި ުބނެފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު އަދި  ފޯމާއި   ހުއްދައަށް އެދޭ   ކުރުމުގެ އަދި ކޭތަނަމާދު    ޢީދުނަމާދު ހުކުރުނަމާދާއި  

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.   
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