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இஸ்்லலாம் அல்்லலாத வழிபலாட்டுத் த்லங்்கள்

RIBI

பினலாங்்ககில் உள்்ள இஸ்்லலாம் அல்்லலாத 
வழிபலாட்டுத் த்லங்்களுக்்கலான  தரவு சே்கரிப்பு 
அமைப்புப் பொபலாரு்ளடக்்கம்
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முதன்மையலா்க , இவ்வரிய வலாய்ப்பிமனப் பயன்படுத்தகி முழு 
பொபலாறுப்புடன் முயற்ேசி எடுத்து E-RIBI எனும் அமைப்மபத் 

துவக்்ககி மவத்த Penang Harmony Corporation (HARMONICO) 
இயக்்கத்துக்கு எனது பலாரலாட்டு்கம்ளயும் வலாழ்த்து்கம்ளயும் 

பொதரிவித்துக்பொ்கலாள்்ககிசேன்.

பொதலாடர்ந்து இவ்வியக்்கம் , இஸ்்லலாம்  அல்்லலாத வழிபலாட்டுத் 
த்லங்்க்ளின் (RIBI) தரவு்கம்ளயும் த்கவல்்கம்ளயும் இமையம் 

வழி சே்கரிக்கும் தகிட்டத்தகின் அேசிமு்கம், தற்சபலாமதய ்கலா்லத்தகின் 
வ்ளர்்சேசியும் ைலாற்ேமும் பொபரு்ககி வரும் இ்லக்்ககியவியலுக்கு ஏற்ப 

இருக்்ககிேது. 

துவக்்ககிமவக்்கப்பட்ட இந்த E-RIBI எனும் இயக்்கத்தகின்  தடம் , 
பினலாங்கு ைலாநகி்ல அரேலாங்்கம் இஸ்்லலாம் அல்்லலாத ேமூ்கத்துடன் 
இமைந்து , இஸ்்லலாம் அல்்லலாதவர்்க்ளின் ேைய விவரங்்கம்ள 

ைி்கவும் சநர்த்தகியலா்கவும் முமேயலா்கவும் நகிர்வ்ககிப்பதற்்கலா்க 
வடிவமைக்்கப்பட்டுள்்ளது.

E-RIBI அமைப்பிமன இ்லக்்கவிய்லலாக்குவதன் வழி பினலாங்கு ைலாநகி்லம் 
ஓர் உயர்ந்த தகுதகியில் நகிம்லநகிறுத்தப்படு்ககிேது. ைலாநகி்ல அரசு 

நகிறுவன சேமவ்கம்ள ைக்்களுக்கு இ்லக்்கவிய்லலாக்குவதன் வழி 
அம்ைலாநகி்ல ைக்்கள் நகிம்லயலான நகிர்வலா்கத்தகிேன்  பொவ்ளிபலாட்மட 

உைர்ந்து பொ்கலாள்்ள வழிவகுக்்ககிேது.

ைதகிப்பிற்குரிய தகிரு  சேலாவ் ச்கலான் யலாவ்
பினலாங்கு ைலாநகி்ல முதல்வர்



பினலாங்கு ஒரு வண்ைையைலான ைலாநகி்லைலாகும் . இங்கு ஆண்டு 
முழுவதும் ப்ல ைத விழலாக்்கள் பொ்கலாண்டலாடப்பட்டு வரு்ககின்ேன. ஆ்கசவ, 
ப்ல ைதங்்கள் பற்ேசியும் ்க்லலா்சேலாரங்்கம்ளப் பற்ேசியும் அேசிந்துபொ்கலாள்்ள 
ப்ல வலாய்ப்பு்கள் உள்்ளன. இருப்பினும் , இஸ்்லலாம் அல்்லலாத 
வழிப்பலாட்டுத் த்லங்்க்ளின் த்கவல்்கள் பதகிவு பொேய்யப்படலாததலால் அமவ 
ஆங்்கலாங்கு ேசிதேசிக்்ககிடக்்ககின்ேன. 

எனசவ, இம்ைலாதகிரியலான அேசிய த்கவல்்கம்ள முமேயலா்க 
ஒருங்்ககிமைத்து ைக்்க்ளிடம் சேர்க்்கசவ E-RIBI எனும் அமைப்பு 
அேசிமு்கப்படுத்தப்பட்டுள்்ளது. 

“RIBI” எனும் அமைப்பலானது ைலாநகி்லத்தகிலுள்்ள இஸ்்லலாம் அல்்லலாத 
ைத த்கவல்்கம்ள ைி்கவும் சநர்த்தகியலான முமேயில் பதகிவு பொேய்யவும், 
தகிட்டைிடவும் ைற்றும் சதமவப்படும் உதவி்கம்ள்ச பொேய்யவும் 
உருவலாக்்கப்பட்டுள்்ளது. 

இதன்மூ்லம் , பினலாங்கு ைலாநகி்லம் ஒரு தகிேன் ைிகுந்த ைலாநகி்லைலா்க 
சவண்டும் என்ே இ்லக்்ககில் சைலும் பீடு நமட சபலாட E-RIBI 
சைம்படுவதற்கு ைலாநகி்ல அரேலாங்்கத்துடன் இமைந்து பைியலாற்ே 
அமனத்துத் தரப்பினமரயும்  ஊக்குவிக்்க விரும்பு்ககிசேன்.

ைதகிப்பிற்குரிய தகிருைதகி. பொேலாங் எங்,
பினலாங்கு ைலாநகி்ல ேமூ்க சைம்பலாடு ைற்றும் 
இஸ்்லலாம் அல்்லலாத த்கவல் பொேயற்குழு தம்லவர்
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eRIBI பற்றிய 
தகவல்

பினலாங்கு ைலாநகி்லத்தகில் உள்்ள இஸ்்லலாம்  அல்்லலாத வழிபலாட்டுத் 
த்லங்்க்ளின் அமைப்பு (RIBI) ேைய தரவு ைற்றும் த்கவல்்கம்ள விரிவலான, 
முழுமையலான மையப்படுத்தப்பட்ட முமேயில் சே்கரிக்கும் ஓர் 
அமைப்பலாகும் . “RIBI” அமைப்பு Negeri Pintar dan Hijau, Berteraskan 
Keluarga Inspirasi Negara எனும் பினலாங்கு ைலாநகி்லத்தகின் 2030 ஆம் 
ஆண்டு ்கருப்பொபலாரும்ள சநலாக்்ககி நமடப்சபலாடு்ககிேது. 



1 2 3
i. முக்்ககியப் பதகிவு்கம்ள்ச 

சே்கரிக்்கவும் “RIBI” 
அமைப்பின் தரமவ்ச 
ேரிப்பலார்க்்க்லலாம்.

ii. “E-RIBI” அமைப்பின் 
மூ்லம், ஒதுக்கீடு 
விண்ைப்பங்்கம்ளப் 
பொபேவும் ஒப்புக் 
பொ்கலாள்்ளவும்; ைற்றும்

iii. RIBI” தரவுத்த்லம் பதகிவு 
ேலான்ேசிதழ்  ைற்றும் 
“RIBI” மூ்லம் பொபேப்பட்ட 
ஒதுக்கீடு பதகிவு்கம்ளக் 
்கலாை்லலாம்.

பினாங்கு மாநில அரசு
இஸ்லாம்  அல்லாத 

வழிபாட்டுத் தலங்்கள்
குடிமக்்கள்

i. “RIBI” தரவுத்த்லத்தகின் 
வழி தங்்க்ளின் 
இருப்பிடத்தகிலிருந்சத 
, இஸ்்லலாம்  அல்்லலாத 
வழிப்பலாட்டுத் 
த்லங்்க்ளின் அடிப்பமடத் 
த்கவல்்கம்ள அேசிந்து 
பொத்ளிவு பொபே்லலாம்.

ii. பினலாங்கு ைலாநகி்லத்தகில் 
இஸ்்லலாம்  அல்்லலாத பிே 
ைத விவ்கலாரங்்கம்ளப் 
பற்ேசிய அேசிவிப்பு்கள், 
ேமீபத்தகிய த்கவல்்கம்ள 
“RIBI” த்ளத்தகின் வழி 
பொபே்லலாம்.

i. “E-RIBI” அமைப்பின் 
வழி “RIBI” தரமவப் 
புதுப்பிக்்க்லலாம் .

ii. “E-RIBI” அமைப்பின் 
மூ்லம் தங்்கள் 
வழிபலாட்டுத் த்லங்்க்ளின் 
ஒதுக்கீட்டு விண்ைப்பம் 
பொேய்ய்லலாம்.
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eRIBI செயற்குழு

பினாங்கு மாநில சமூ்க 
மமம்பாடு மற்றும் இஸ்லாம் 
அல்லாத த்கவல் சசயற்குழு

2018 ஆம் ஆண்டில் , பினலாங்கு ைலாநகி்ல 
அரசு, இஸ்்லலாம் அல்்லலாத அரேலாங்்க 
கூட்ட ்கவுன்ேசிம்ல உருவலாக்்ககியது. அதன் 
பின்னர், இஸ்்லலாம் அல்்லலாத விவ்கலாரக் 
குழுவலா்கப் பொபயரிடப்பட்டது. இந்தப் பொபயர் 
ைலாற்ேம் ச்கலாவிட் 19 பொபறுந்பொதலாற்றுக்குப் 
பிந்மதய பொபலாரு்ளலாதலார மீட்ேசி ைற்றும் 
பினலாங்கு 2030 தகின் அமடவு நகிம்லமய 
விரிவுபடுத்துவதற்்கலான வழியலா்கவும் 
அமைந்துள்்ளது.

இஸ்்லலாம் அல்்லலாத விவ்கலாரக் குழு 
தற்சபலாது ைதகிப்பிற்குரிய தகிருைதகி.பொேலாங் எங் 
தம்லமையில் நகிர்வ்ககிக்்கப்பட்டு வரு்ககிேது.

இஸ்்லலாம்  அல்்லலாத விவ்கலார அமைப்பின் கீழ் 
உள்்ள பொபலாறுப்பு்கள்  பின்வருைலாறு:

i. பினலாங்்ககில் இஸ்்லலாம்  அல்்லலாத ைத 
விவ்கலாரங்்க்ளின் நகிர்வலா்கத்தகின் 
வ்ளர்ேசிேசியிமனக் ்கண்்கலாணீத்தல்.

ii. பினலாங்கு ைலாநகி்ல அ்ளவில்  இஸ்்லலாம்  
அல்்லலாத ைத விபரங்்கள் பொதலாடர்பலான 
ைலாநகி்ல அரேசின் பொ்கலாள்ம்க்கம்ளத் 
தகிட்டைிடுதல், உருவலாக்குதல் ைற்றும் 
பொேயல்படுத்துதல்.

iii.  பினலாங்்ககில் இஸ்்லலாம் அல்்லலாத 
ைத  விவ்கலாரங்்கள் பொதலாடர்பலான 
பிர்சேமன்கம்ளத் தீர்க்்கவும் அரசு 
ேலார்பற்ே இயக்்கங்்க்ளின் ஈடுபட்மட 
ஊக்குவித்தல்

iv. இஸ்்லலாம் அல்்லலாத ைத பண்டிம்க்கம்ளத் 
தகிட்டைிட்டு பொேயல்படுத்துதல்.

v. பினலாங்கு ைலாநகி்ல ேமுதலாயத்தகினரிமடசய 
ைத நல்லிைக்்கத்மத ஊக்குவித்தல்.



பினலாங்கு ஹலார்ைனி ்கலார்ப்பசரஷன் - 
ஹலார்சைலானிச்கலா (HARMONICO) ைலார்்ச 
2021 -ல் நகிறுவப்பட்டது. இஸ்்லலாைியம் 
தவிர சவறு ைதத்தகினரின் அலுவல்்கள் 
பொதலாடர்பலான விஷயங்்கம்ள்ச பொேயல்படுத்தும் 
்கலார்ப்பசரஷனலா்க பொேயல்படு்ககிேது. ைத 
ேலார்பற்ே விவ்கலாரங்்கள், பொ்கலாள்ம்க்கள், 
ஆன்மீ்க புரிதல் ஆ்ககியவற்மே உள்்ளடக்்ககிய 
ேமூ்கத்தகின் அடித்த்ளைலாகும். ERIBI அமைப்பு 
ஹலார்சைலானிச்கலாவலால் நகிர்வ்ககிக்்கப்படும். 
அமனத்துத் த்கவல் ைற்றும் இந்த அமைப்பின் 
கீழ் உள்்ள தரவு பினலாங்கு ைலாநகி்ல அரேசின் 
தனியுரிைைலாகும் .

பினாங்கு ஹார்மனி 
்கார்்ப்பமரஷன் - ஹார்மமானிம்கா 
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Rumah Ibadat

Bukan Islam

RIBI இன் விளக்கம்
i. RIBI என்பது முஸ்லீம் அல்்லலாத ைத 

நடவடிக்ம்க்கம்ள சைற்பொ்கலாள்்ள 
பொபலாதுைக்்களுக்கு வழங்்கப்படும் 
வழிபலாட்டுத் த்லைலாகும். 

ii. இந்த வழிபலாட்டுத் த்லம் ்கட்டிட வடிவில் 
அமைக்்கப்பட்டுள்்ளது. இத்த்லத்தகில் 
ைதத்மதப் பின்பற்றுபவர்்கள், 
தங்்கள் பிரலாத்தமன்கம்ளயும், ைத 
விழலாக்்கம்ளயும் பொ்கலாண்டலாட்லலாம். 

iii. ைதத்மதப் பின்பற்றுபவர்்கள் 
ஆன்மீ்கத் சதமவ்கம்ளப் பூர்த்தகி 
பொேய்வசத RIBI துவக்்கப்பட்ட 
முக்்ககிய சநலாக்்கைலாகும். ைதத்மதப் 
பின்பற்றுபவர்்கள் , சதமவக்ச்கற்ப 
தங்்க்ளின் ைத நடவடிக்ம்க்கம்ள 
அங்கு சைற்பொ்கலாள்்ள்லலாம். 
ைற்றும் , ஒசர ைத நம்பிக்ம்கக் 
பொ்கலாண்டவர்்கச்ளலாடு பழ்க்லலாம். 

iv. RIBI அமைப்பின் வழிமயப் 
பின்பற்றுபவர்்கள், ஒருவருக்பொ்கலாருவர் 
தங்்கள் ைதம் ேலார்ந்த விவரங்்கம்ளப் 
பரிைலாேசிக்பொ்கலாள்்ள வலாய்ப்மப 
அமைத்துக்பொ்கலாடுக்்ககிேது.

v. RIBI த்ளங்்கள் பலாரம்பரியம் அல்்லது 
்கட்டிட ்கம்ல சபலான்ே ஈர்ப்பு ைதகிப்பு 
பொ்கலாண்டிருப்பதலால், ைதத்மதப் 
பின்பற்றுபவர்்களுக்கு ைட்டுைின்ேசி 
சுற்று்லலாப் பயைி்களுக்கும் உ்கந்த 
இடைலா்க அமைந்துள்்ளது.

vi. அத்தம்கய ்கட்டிடங்்கள் அவேசியம் 
அடுத்த தம்லமுமேக்்கலா்க 
பலாது்கலாக்்கப்பட சவண்டும். 

vii. எனசவ, RIBI ேரியலான சதமவயின் 
அடிப்பமடயில் தகிட்டைிட்டு 
உருவலாக்்கப்பட சவண்டும்.

viii. ஆதரவலா்ளர்்கள் ைத நடவடிக்ம்க்கம்ள 
வேதகியலா்க சைற்பொ்கலாள்வதற்கும், 
ேமூ்கத்தகின் ஆன்மீ்க நமடமுமே்கம்ள 
சைம்படுத்துவதற்கும் இம்ைலாதகிரியலான 
அம்ேங்்களுக்கு முக்்ககியத்துவம் 
பொ்கலாடுப்பது அவேசியைலாகும்.



வரககள்

பொபௌத்த ச்கலாவில்்கள் ஹலான் சீன ை்கலாயலானம் 
பலாரம்பரியம், வஜ்ரலாயனலா தகிபொபத்தகிய 
பலாரம்பரியம், ைற்றும் இ்லங்ம்கயின் 
சதரவலாத பலாரம்பரியம் பொ்கலாண்டமவயலாகும். 
இது பொபௌத்த ேையத்தவர் தங்்க்ளது ேைய 
நகி்கழ்வு்கம்ளயும் தங்்கள் ேையத்மத 
பற்ேசியும் அேசிந்துபொ்கலாண்டு அைல்படுத்தும் 
ஒரு இடைலா்க அமை்ககின்ேது. இது பொபௌத்த 
துேவி்கள் தங்கும் இடைலா்கவும் அமை்ககின்ேது. 
இதகில் பலா்லர் பள்்ளியும் அமைக்்கப்பட்டுள்்ளது.

தலாசவலா ைதத்தகின் வழிபலாட்டு இடம் சீன 
பொைலாழியில் “டலாசவலா குவலான்” “观” என்றும் 
பொஹலாக்்ககியனில் “ஆங் ்கலாங் பொ்கங்” 
என்று அமழக்்கப்படு்ககிேது. “ைியலாவ்” 
(ச்கலாவில்), “்கலாங் 宫” (அரண்ைமன), 
“ஃபு”(பொபரிய / ஆடம்பரைலான வீடு) அல்்லது“ 
டலாங் ”(முன்னைி) என ைச்லேசியலாவில் 
உள்்ள தலாசவலாயிஸ்ட் ச்கலாவில்்கள் 
அமழக்்கப்படு்ககிேது. இந்தக் ச்கலாவில் அதன் 
நடுப்புேத்தகில் தகிேந்த பொவ்ளியலா்க இருக்கும். 
இது சீனர்்க்ளின் பலாரம்பரியத்தகிற்கு ஏற்ேபடி 
வடிவமைக்்கப்பட்டுள்்ளது. ைச்லேசியலாமவ 
பொபலாருத்தைட்டில் இக்ச்கலாயில் ப்ல 
வடிவங்்க்ளிலும் அ்ளவு்க்ளிலும் தலாங்்கள் 
வழிபடும் பொதய்வத்தகிற்கு ஏற்ேவலாறு 
அமைக்்கப்பட்டுள்்ளது.

சபௌத்த ம்காவில் தாமவா ம்காவில் 
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இது ேசியலாம் இனத்மத்ச சேர்ந்த புத்த 
ைதத்தவரின் வழிபலாட்டு இடைலாகும். 
தலாய்்லலாந்து பொைலாழியில் புத்த ச்கலாவில் wat 
என்று அமழக்்கப்படு்ககின்ேது. ைச்லேசியலாவில், 
ேசியலாைிய பலாரம்பரியத்தகின் பொபரும்பலா்லலான 
பொபௌத்தர்்கள் ைச்லேசியலாவில் வலாழும் ைச்லேசிய 
பூைிபுத்ரலாக்்களும் உள்்ளடங்்ககியுள்்ளனர்.

இஃது இந்து வழிபலாட்டுத் த்லம். இந்து ைதம் 
ைக்்க்ளின் நம்பிக்ம்கயின் அடிப்பமடயில் 
ப்ல பிரிவு்க்ளலா்கவும் ப்ல பொதய்வங்்கம்ளக் 
பொ்கலாண்டும் அமைக்்கப்பட்டுள்்ளது. 
பிரம்ைலா, விஷ்ணு , ேசிவன் ஆ்ககிசயலாமர 
மும்மூர்த்தகி அல்்லது தகிரிமூர்த்தகி என்று 
குேசிப்பிடு்ககின்ேலார்்கள். பிரம்ைலா பமடக்கும் 
்கடவு்ளலா்கவும், விஷ்ணு ்கலாக்கும் 
்கடவு்ளலா்கவும், ேசிவபொபருைலான் அழிக்கும் 
்கடவு்ளலா்கவும் குேசிப்பிடு்ககின்ேலார்்கள். 
இந்து ேையம்  ேையத்தகில் பற்ப்ல பிரிவு்கள் 
உண்டு. மேவம், ேசிவமன முழுமுதற் 
்கடவு்ளலா்கக் பொ்கலாண்ட ேையப் பிரிவலா்கவும், 
மவைவம் விஷ்ணுமவயும், ேலாக்தம் 
ேக்தகிமய,  பொ்கௌைலாரம் முரு்கமன வைங்கும் 
ேையப் பிரிவலா்கவும், ஸ்ைலார்த்தம்  ேசிவன், 
ேக்தகி, விஷ்ணு, ்கசைேர், சூரியன் ைற்றும் 
முரு்கமன வைங்கும் ேையப் பிரிவலா்கவும் 
விழங்கு்ககின்ேது.

இந்து ம்காவில்வாட் சியாம்
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இது ்ககிேசிஸ்துவ ேையத்தவரின் வழிபலாட்டுத் 
த்லைலா்க அமை்ககின்ேது. இதகில் ்ககிேசிஸ்தவ 
ைதம் பொதலாடர்பலான நகி்கழ்வு்கள் நமடபொபறும். 
தங்்க்ளின் ைதத்மதப் பற்ேசி ்ககிேசிஸ்தவர்்கள் 
அேசிந்து பொ்கலாள்ளும் த்ளைலா்க இது 
அமை்ககின்ேது. சதவலா்லயங்்க்ளின் ்கட்டிட 
அமைப்பு அவர்்க்ளின் ேரித்தகிரம் ைற்றும் 
பலாரம்பரிய கூறு்க்ளின் அடிப்பமடயில் 
அமைக்்கப்பட்டுள்்ளது.  

இது சீக்்ககிய ேையத்தவரின் வழிபலாட்டுத் 
த்ளைலாகும். இந்த பொபயரின் அர்த்தம் குருமவ 
அமடயும் ்கதவு என்பதலாகும். இவர்்க்ளின் 
நம்பிக்ம்கப்படி ்கடவுள் என்பவர் ஒருவசர, 
அவர் waheguru. இவர்்க்ளின் நம்பிக்ம்கப்படி 
்கடவுளுக்கு எந்த ஒரு உருவமும் ்ககிமடயலாது. 
இவர்்கள் ைனிதர்்க்ளிமடசய சபதத்மத 
ைறுப்பவர்்கள். இவர்்க்ளின் வலாழ்க்ம்க 
குேசிக்ச்கலாள் சைலாட்ே நகிம்லமய அமடந்து 
பிேவலாமைமய அமடவதலாகும்.

குருத்வாரா மதவாலயம்
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RIBI அல்்லலாத 
வரககள் இது ைற்ே வழிபலாட்டுத் த்லங்்கம்ளப் 

சபலா்லசவ பொேயல்படக்கூடியது. இது ேைய 
நகி்கழ்்சேசி்கள் நடத்தப்படும் இடம் அல்்ல 
ைலாேலா்க ஒரு குேசிப்பிட்ட அமைப்பு ஒன்று 
கூடும் இடைலா்கவும் அதன் நடவடிக்ம்க்கம்ள 
பொேய்யும் இடைலா்கவும் அமை்ககின்ேது. 
இவ்விடம் அந்தக் குேசிப்பிட்ட அமைப்மப்ச 
சேர்ந்தவர்்களுக்கு ைட்டும் ஆனது. இவ்விடம் 
முன்சனலார்்க்ளின் வழிபலாட்டிற்்கலா்கவும் 
பயன்படுத்தப்படு்ககின்ேது.

குல வீடு
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இது ்கடவு்ளின் ேசிம்ல்கம்ள மவக்கும் 
இடைலாகும். இது வழிபலாட்டு இடைலாகும் 
இது ைற்ே ேையத்தவர்்க்ளிடமும் ஒத்துப் 
சபலா்ககின்ேது.

ஒவ்பொவலாரு ்கல்்லமேயிலும் 
வழிபடுவதற்்கலான இடம் ஒதுக்்கப்பட்டு 
இருக்கும். இது ்கல்்லமே்கம்ள பலாது்கலாக்கும் 
ேசிறு பொதய்வங்்களுக்கு ைரியலாமத 
பொேலுத்தும் வண்ைைலா்க அமை்ககின்ேது. 
இது இேந்தவர்்க்ளின் நகிமனவு நலா்ளன்று 
நடத்தப்படு்ககின்ேது.

திண்்ணணை மயானம் அல்லது ்கல்ல்ணை
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மின் அரைவு பதிவு

மமலாண்்ணம த்கவல்
1. அமைப்பின் பொபயர்
2. பதகிவு நகிறுவனம்
3. பதகிவு எண்
4. தம்லவர் பொபயர்/பொேய்லலா்ளர் பொபயர்
5. தம்லவர் பொபயர்/பொேய்லலா்ளர் ம்க 

பொதலாம்லசபேசி எண்
6. ்கைக்்கலா்ளர் பொபயர்
7. வங்்ககியின் பொபயர்
8. அமைப்பின் வங்்ககி ்கைக்கு எண்

3

1. ை்லலாய் பொைலாழியில் பொபயர்
2. தலாய் பொைலாழியில் பொபயர்
3. வீட்டு மு்கவரி
4. வட்டலாரம் 
5. ேட்டைன்ேம்
6. பலாரலாளுைன்ேம்
7. மு்ககிம் / பிரிவு

அடி்ப்ப்ணை த்கவல்

1

RIBI த்கவல்
1. பிரிவு
2. ேையம் 2
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1. சேமவ/நடவடிக்ம்க்கள் (பட்டியல்)
2. பண்டிம்க்கள்
3. பின்னைி / ேரித்தகிரம்
4. சதலாற்றுவிக்்கப்பட்ட வருடம்
5. பொதலாம்லசபேசி எண்
6. ைின்னஞ்ேல் மு்கவரி
7. இமைய மு்கவரி
8. ேமூ்க வம்லத்த்ளங்்க்ளின் மு்கவரி
9. ைதப் பிரிவு

i. பொபௌத்தம் (உதலாரைம்: சதரவலாதம், 
ை்கலாயலானம், வஜ்ரயலானம்)

ii. தலாசவலாயிேம் (உதலாரைங்்கள்: குவலான் 
யின், டலா சபலா ்கலாங், ஜியு வலாங் சய)

iii. இந்து (உதலாரைம்: ைலாரியம்ைன், 
சுப்பிரைைியன், விஷ்ணு, ேசிவன், 
விநலாய்கர், முரு்கன்)

iv. ்ககிேசிஸ்தவர் (உதலாரைம்: சரலாைன் 
்கத்சதலாலிக்்க, ஆங்்ககிலி்கன், 
பொபந்சதச்கலாஸ்சத, பொைதடிஸ்ட், 
பலாப்டிஸ்ட், ேச்கலாதரர்்கள், 
பிரஸ்மபடிரியன், லூத்தரன்)

10. பொேயல்படும் சநரம் (நலாள், துவங்கும் 
சநரம், முடியும் சநரம்)

11. பொபலாது அணுக்்கள்

கூடுதல் த்கவல்

4
நில த்கவல
1. நகி்ல உரிமையலா்ளர்
2. நகி்ல பயன்பலாட்டு முமே
3. ்கட்டிட வம்க
4. ்கடிதத்தகின் நகிம்ல
5. நகி்ல எண்

5

1. ேசிறு உருவ வமரபடம்
2. RIBI படம்
3. பதகிவு பத்தகிரம்
4. வருைலான வரி ்கட்டிய ரசீது

பதிமவற்ைம் சசய்்க

6
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eRIBI
உள்நுமழ்க

புதகிய பயனர்

பமழய பயனர்

புதகிய இஸ்்லலாம் அல்்லலாத வழிபலாட்டு 
இல்்லத்மத்ச சேர்க்்கவும் (RIBI)

நகி்ல ைலானியத்தகிற்கு விண்ைப்பிக்்கவும்

e-RIBI அரைப்பின் 
வழிமுரை
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“ைலானியம்” 
பொபலாத்தலாமனக் ்ககி்ளிக் 

பொேய்யவும்

“சேர் RIBI” 
பொபலாத்தலாமனக் ்ககி்ளிக் 

பொேய்யவும்

“சேைி “ என்பமதக் 
்ககி்ளிக் பொேய்யவும்

ஒப்புதல் 
ைின்னஞ்ேலுக்்கலா்கக் 

்கலாத்தகிருக்்கவும் 

பலாரத்மதப் பூர்த்தகி 
பொேய்்க



eribi.gov.my

Penang Harmony Centre
No. 15, Jalan Scotland,
10450 George Town,
Pulau Pinang

04 - 226 1582
info@harmonico.my
harmonico.my

ப�னாங்க�ல் உள்ள இஸ்லாம் அல்லாத வழிபாட்�த்
தலங்க�க்கான தர� ேசகரிப்� அைமப்�  (RIBI)
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