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 ފާސްކުރާ ފޮތުގެ ބާވަތް   ތަރުޖަމާ  އެހެންބަހަކަށް  އް ތަތްފޮ  ގެވެހިބަހު ދި    ދިވެހިތަރުޖަމާ ފޮތެއްގެ  އެހެންބަހެއްގެ  އްދުމެއްއުފެ ލައަމިއް

  މަޢުލޫމާތު މީހާގެއި ފޮތް ލިޔުނު ފާސްކުރާ ފޮތާ. 01

 : ނަން ފޮތުގެ .ހ : ފޮތުގެ ވަނަ ނުވަތަ ބައި .ށ

 : ފޮތް ލިޔުނު މީހާގެ ނަން. ނ ރ. އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ބ. ދާއިމީ އެޑްރެސް: :ލިޔުނު ތާރީޚް ފޮތް ޅ.

 ކ. ތަޢުލީމީ ފެންވަރު: ފޯނު ނަންބަރު: އ.

 .....................................................    ސި     އެހެނިހެން  ރޭ އިނގި  ޢަރަބި         ދިވެހި:  ތް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަސްފޮ ވ. 

 މ. ސޮއި: ފ. ތާރީޚް:

 (މަ ދިވެހިބަހުގެފޮތެއް އެެހންބަހަކަށް ތަރުޖަމާކުރިނަ /ބަހެއްގެ ފޮތެއްގެ ދިވެިހތަރުޖަމާ  ހެން)އެ ފާސްކުރާ ފޮތުގެ މަޢުލޫމާތު. 02

 :ނަން ފޮތުގެ އަޞްލު .ހ :ވަނަ ނުވަތަ ބައިފޮތުގެ  .ށ

 : ފުޅާގެ ނަން ފޮތުގެ އަޞްލު ލިޔުއްވި ބޭ. ނ :ފޮތުގެ އަޞްލު ލިޔެފައިވާ އަހަރު. ރ

 ......................................   އެހެނިހެން    ސި   ރޭ އިނގި  ޢަރަބި         ދިވެހި:  ބަސްގެ  އަޞްލު އޮތް ތު ފޮ. ބ

 : ފާސްކުރާ ފޮތަށް ކިޔާ ނަން . ޅ

 ލިޔުއްވާފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ފޮތް ލިޔުއްވީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ނޫންނަމަ( ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާގެ ބަސް ހިމެނޭ ފޮތުގައި  .03

 :ލިޔުއްވި ފަރާތުގެ ނަން  ހ. ށ. އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: .ނ .ހުއްދަ ނަންބަރު:ރ

 ނަންބަރު: ބ. ފޯނު 

 ފޮތް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .04 

 : ނަން ފުރިހަމަހ. : ދާއިމީ އެޑްރެސްށ.

 ނަންބަރު:  ޑުއައިޑީ ކާނ. : ފޯނު ނަންބަރުރ.

 :ސޮއިބ. : ތާރީޚްޅ.
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ނުމަށްގެ  ބޭ ރީ ނިސްޓްމި  

 :ފުޅެއްގެފޮތް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފޮތް ބެއްލެވި ބޭ

 ތާރީޚް:
 

 ނަން: ސޮއި:

   ރު:ފޮތް ފާސްކުރި ކާޑު ނަންބަ
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  :ފުޅެއްގެހުއްދަދެއްވި ބޭފޮތް ފާސްކުރުމުގެ  

 ނަން:  :ސޮއި  :ތާރީޚް

  ކޮޕީ ޙަވާލުކުރި މުވައްޒަފު: 01ރިފަރާތަށް ފޮތް ފާސްކުރުމަށްފަހު ވެ

 ނަން:   :ސޮއި  :ތާރީޚް

ކޮޕީއާއި ޙަވާލުބި ވެރިފަރާތުގެ  01ފޮޔުގެ   
 ނަން:   :ސޮއި :ތާރީޚް

 މިފޯމާއި  އެކު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ތަކެތި :  

   .ހާޑު ކޮޕީ( އްދޭ ) 02 ގެތު ހުށަހަޅާ ފޮ ން ރަފާސްކު .1

  .ރި ފޮތުގެ އަޞްލުރުޖަމާއެއްނަމަ، ތަރުޖަމާ ކުތަ .2

 .ނާގެ އިޢުތިރާޟްނެތް ކަމުގެ ލިޔުންއިވާ ފޮތެއްނަމަ، އޭށްފައްކާތެރިކޮޅާގެ ޙައްޤު ރަފުފޮތް ލިޔުއްވާފައިވާ ބޭ .3

 ބަސް ފޮތުގައި ހިމެނުން.ފޮތް ލިޔުއްވީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ނޫންނަމަ، ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ  .4

 .ފޮތް ލިޔުއްވި ބޭފުޅާގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ .5

ފާސްކުރައްވަން ހުށަހަޅުއްވާ ދީނީ ފޮތްތަކުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައި : ސަމާލުކަމަށް 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 مصحف مدينة ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތައް .1
ފަަދ  ލިޖެހޭ ފިޤުރްއާންގެ އާޔަތްތަކުގައި ދަ އެހެންނުަވަތ އެފަ ންއި

 .ލިޔެފައި ހުރުން ސޮފްޓެވެއަރ އަކުން

ކުގައި ތަނޯޓަޓްއް ފުތަޢުޖަމަރް  ޙަދީޘުގެ ކާއިތަތް ރްއާނުގެ އާޔަޤު، ޖަހައިބި ލިޔުންތައް ފިލިޢަރަ ޅާ ފޮތުގައި ހިމެނޭން ހުށަހަފާސްކުރަ .2
 .މެނުންހި

 املكتبة الشاملة ނުވަތަ )   .ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ފިލިޖަހައިގެން ލިޔެފައި ހުރުން صلى هللا عليه وسلم ކީރިތި ރަސޫލާ .3

 .(މިސޮފްޓްވެއަރ އިން ނަގާފައި ހުރުން

  .ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ތަޚްރީޖްކޮށްފައި ހުރުން صلى هللا عليه وسلم ކީރިތި ރަސޫލާ .4

  .ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ޓްރެޑިޝަނަލް ޢަރަބިކު ފޮްނޓުން ލިޔެަފއިހުރުން صلى هللا عليه وسلم ރަސޫލާކީރިތި  .5

  .ތައް ދިވެިހބަހުން ިލޔާނަމަ ތިކިޖެހިތާނައިން ލިޔުން لفظ ޢަރަބި .6

  .އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތަކަށް ފުޓްނޯްޓ ދީފައިހުރުން .7

 .އައުޓް ހަދާފައިވުންފޮތުގެ ލޭ .8
     

 


