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  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކްއެފެއާޒް 
  .ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

  ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 

: ފިޡުންނާއި ޙަވާލުވާ ފަރާރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ޙާ - 1   ތް

ޙިފްޡުކޮށް އިާމުމވެ   ިމ ފޯުމގައިވާ  ނޯޓް:  އެހެނިހެްނ ފަރާތަކުްނ ރަށެއްގެ ިމސްކިތެއްގައި  . އަދި  ަނާމދު  ހުރިހާ ަމޢުލޫާމތެއް ފުރިހަަމ ކުރެއްވުަމށް ދަްނަނވަެމވެ  ތަރާވީޙް 

. ކުރަުމށްޓަކައި ިމިނސްޓްރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާީނ ކައުްނސިލްގެ އިދާރާ ެމދުވެރިކޮށް ކުަމގައި ދަްނަނވަެމވެ

  ގެ އަނެއް ފަރާތް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ މިަގޑު 

  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް   ޕާޓްނަރޝިޕްތައް            ޖަމްޢިއްޔާ / ޖަމާޢަތް     ކުންފުނިފަދަ ތަންތަން         ކައުންސިލްގެ އިދާރާ        މިނިސްޓްރީ     

2 -  : ޙާފިޡު ގެންނަ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
:   : ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތް   އެކައުންޓްެގ ެވރިފަރާތުެގ ނަން

::  އަތޮޅާއި ރަށް   ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓްެގ ނަންބަރު

 : :   ފޯނު ނަންބަރު   ބޭންކުެގ ނަމާއި ބްރާންޗް

:   އީމެއިލް އެޑްރެސް

3 -  : ބިދޭސީ ޙާފިޡުގެ މަޢުލޫމާތު

: (ޕާސްޕޯޓުަގއިާވ ގޮތަށް)    ޙާފިޡުެގ ނަން

 :   : ނަންބަރ  ވޯރކް ޕާރމިޓް  ޤައުމު

: :   ނިސްބަތްާވ މަޛުހަބު   ރާއްޖޭަގއި އަދާކުރާ ަވޒީފާ

: :   ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުެގ ނަން
: :  އަލަށް     އަލަކަށް ނޫން      ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ  ޯވކްިވސާ ނަންބަރު   ރާއްޖެ އައީ

             : އަނބިން            ކުދިންެގ އަދަދު  އާއިލާ ެގންނަނަމަ އެ މައުލޫމާތު

4 -  :   ޙާފިޡުގެ ތަޢުލީމީ މަޢުލޫމާތު

  ޙާފިޡުކަމުެގ ސަނަދު ދިން ތަން   އަހަރު   ސަނަދުެގ ނަން  #

: ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރާ ރަށާއި މިސްކިތުގެ   - 5   މަޢުލޫމާތު

  ރަށުެގ ނަން   މިސްކިތުގެ ނަން 

:  މީގެ ކުރިން ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ  - 6   މަޢުލޫމާތު

  ރަށުެގ ނަން   މިސްކިތުެގ ނަން   އަހަރު 

7 -  :   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

  ތާރީޚް   މަާގމު   ނަން   ކައުންސިލްެގ ނަން  އާބާދީ ރަށުެގ 
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 އިޤުރާރު:   ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ  -8

 . އިޢުތިރާފުަވމެެވ ނުާވނޭކަމަށް  މަޢުލޫމާތެއް ސައްޙަނޫން ފޯމުގައި ކަމަށާއި ތެދުމަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލިޔުންތަކުަގއިާވ ހުށަހަޅާފައިާވ ފޯމާއިއެކު މި

 : ތާރީޚް :ސޮއި : ނަން

 : ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން ފޯމު   -9

 ީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް.ފޯމު ހުށަހަޅާ ކުރާަނމަ ތަރާީވޙު ނަމާދުޙިފްޡުކޮށް މާލޭސިޓީެގ މިސްކިތެއްަގއި  -1

 ސިޓީކައުްނސިލްެގ އިދާރާއަށް. ނީ  ފޯމު ހުށަހަޅާޙިފްޡުކޮށް ތަރާީވޙް ނަމާދު ކުރާނަމަ މިސްކިތެއްަގއި ސިޓީކައުްނސިލް ހުންނަ ރަށެއްެގ   -2

 ރަށެއްެގ މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ަނމާދު ކުރާނަމަ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ އެ ރަށެއްެގ ރަށު ކައުްނސިލްެގ އިދާރާއަށް  -3

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  -10

 3ޅޭ އުސޫލު" ެގ މިފޯމާއެކު "ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރެޭވ ތަރާީވޙު ނަމާދުގައި އިމާމުކަން ކުރުމަށް ދިެވހި ރާއްޖެ އިން ބޭރުެގ ފަރާތްތައް ެގަނއުމާ ގު 

 ަވނަ މާއްދާެގ (ރ) އަދި (ބ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ.  

 . ކަމުެގ ސަނަދުޙާފިޡު  .1

 .ސުންނަތް ޖަމާޢަތުެގ މީހެއްކަން އަްނަގއިދޭ ލިޔުން .2

ލާޤް ބަޔާންކޮށް  ޢިލްމު އުނެގުނނު މަރުކަޒަކުން ނުަވތަ އެތަެނއްަގއި އިސްލާމްދީުނެގ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން އޭާނެގ ސުލޫކާއި އަޚް .3

 .ދީފައިާވ ލިޔުން

.ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ .4

 .ަވަނވަރު (ސީީވ) .5

.މަސް ހަމަުނާވ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް 03ދިރިއުޅޭ ޤައުމުެގ ުނަވތަ ިނސްބަތްާވ ޤައުމުެގ  .6

.ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ބޭރު މީހެއްނަމަ ަވރކް ވިސާ .7

 . ޯވރކް ޕާރމިޓްރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ބޭރު މީހެއްނަމަ   .8

 އާބެހޭ ޮގތުން އުފުލަންޖެހޭއޭނާ އޭނާ ރާއްޖެ އިން ފުރުާވލެެވންދެން،  ، އަށް ެގަނއުމަށްފަހުރާއްޖެ  ، ޙާފިޡްބިދޭސީ  އެދޭ    ަނންއިން ބޭރުން ެގން  ރާއްޖެ .9

(އޭނާ ރާއްޖެ އަށް ެގނައުމާއި ރާއްޖެ އިން ފުރައިެގން ދިއުމަށް ބޭނުްނާވ ޓިކެޓާއި އަދި ހުރުމާއި ކެއުން ފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް)   ތައްޒިންމާ  އިއެންމެހަ

 އުފުލާނެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން.އެފަރާތުން  

ެގނެސްފައިާވަނމަ، .10 ޙާފިޡަކު ރާއްޖެއަށް  ޭވތުެވދިޔަ އަހަރު ބިދޭސީ  ފަރާތުން،  ފުރައިެގން ދިއުމުެގ    ހުއްދައަށް އެދޭ  ޙާފިޡަކު ދިެވހިރާއްޖެ އިން  އެ 

 ކަންކަން ކޮށްފައިާވ ޮގތް އެނޭގނޭ ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން.

ރަށު ކައުްނސިލް ތަކުގައި ތަރާީވޙު ަނމާދު ކުރާ ނަމަ، ތަރާީވޙް ަނމާދުކުރުމުެގ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިާވ ކަމުެގ ކައުންސިލު  ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި   .11

 ރާެގ ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުން.އިދާ 

 ލިޔުން. ރަސްމީ  އެޭގނޭ ނަްނބަރު އެކައުންޓް ބޭންކް ޖަމާކުރާ ފައިސާ .12

އޮްނނަ .13 ލިޔުން  ޖެހިކަމުެގ  އެެވކްސިން  އަދި  ޖަހާފައިާވ  ޑޯޒުތައް  ޖަހަްނޖެހޭ  ެވކްސިްނެގ  ކޮވިޑްެގ  ޙާފިޡަކީ  ެގންަނާވ  ބޭރުން  ފަރާތެއް   ރާއްޖޭން 

 ކަމުަގއިުވން.

 މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 

 ތާރީޚް  ސޮއި މަގާމު ނަން ސެޓްފިކެޓް ޗެކްކުރި ފަރާތުގެ 

 ަތއްގަނޑު
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