މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

CF 1

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މ
ދީނީ ފޮތް ފާސްކުރުމަށް އެދޭފޯ ް
ފާސްކުރާ ފޮތުގެ ބާވަތް

އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް

ދިވެހިބަހުގެ ފޮތްތައް އެހެންބަހަކަށް ތަރުޖަމާ

އެހެންބަހެއްގެ ފޮތެއްގެ ދިވެހިތަރުޖަމާ

 .01ފާސްކުރާ ފޮތާއި ފޮތް ލިޔުނު މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ހ .ފޮތުގެ ނަން:

ށ .ފޮތުގެ ވަނަ ނުވަތަ ބައި:

ނ .ފޮތް ލިޔުނު މީހާގެ ނަން :

ރ .އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ބ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޅ .ފޮތް ލިޔުނު ތާރީޚް:

ކ .ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:

އ .ފޯނު ނަންބަރު:

ވ .ފޮތް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަސް :ދިވެހި

ޢަރަބި

އިނގިރޭސި

އެހެނިހެން

މ .ސޮއި:

.....................................................
ފ .ތާރީޚް:

މ)
ހންބަހަކަށް ތަރުޖަމާކުރިނަ ަ
ހތަރުޖަމާ  /ދިވެހިބަހުގެފޮތެއް އެ ެ
 .02ފާސްކުރާ ފޮތުގެ މަޢުލޫމާތު (އެހެން ބަހެއްގެ ފޮތެއްގެ ދިވެ ި
ހ.އަޞްލު ފޮތުގެ ނަން:

ށ .ފޮތުގެ ވަނަ ނުވަތަ ބައި:

ނ .ފޮތުގެ އަޞްލު ލިޔުއްވި ބޭފުޅާގެ ނަން :

ރ .ފޮތުގެ އަޞްލު ލިޔެފައިވާ އަހަރު:

ބ .ފޮތުގެ އަޞްލު އޮތް ބަސް :ދިވެހި

ޢަރަބި

އިނގިރޭސި

އެހެނިހެން

......................................

ޅ .ފާސްކުރާ ފޮތަށް ކިޔާ ނަން :
 .03ފޮތުގައި ހިމެނޭ ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާގެ ބަސް ލިޔުއްވާފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (ފޮތް ލިޔުއްވީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ނޫންނަމަ)
ހ .ލިޔުއްވި ފަރާތުގެ ނަން:

ށ .އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ނ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ރ.ހުއްދަ ނަންބަރު:

ބ .ފޯނު ނަންބަރު:

ތ
 .04ފޮތް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ހ.ފުރިހަމަ ނަން:

ށ.ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނ.އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ރ.ފޯނު ނަންބަރު :

ބ.ސޮއި:

ޅ.ތާރީޚް:
މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް
ނަން:

ތާރީޚް:

ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު
ގަޑި:

އެންޓްރީ ނަންބަރު:

ސޮއި

ބނުމަށް
ޭ
ރގެ
މިނިސްޓް ީ
ފޮތް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފޮތް ބެއްލެވި ބޭފުޅެއްގެ:
ނަން:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

ފޮތް ފާސްކުރި ކާޑު ނަންބަރު:
ފޮތާމެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް:

............................................................................................................................ .............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................

ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ހުއްދަދެއްވި ބޭފުޅެއްގެ:
ސޮއި:

ނަން:

ތާރީޚް:

ފޮތް ފާސްކުރުމަށްފަހު ވެރިފަރާތަށް  01ކޮޕީ ޙަވާލުކުރި މުވައްޒަފު:
ނަން:

ތާރީޚް:

ސޮއި:
ފޮޔުގެ  01ކޮޕީއާއި ޙަވާލުބި ވެރިފަރާތުގެ
ސޮއި:

ނަން:

ތާރީޚް:

މިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 .1ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ ފޮތުގެ ( 02ދޭއް) ހާޑު ކޮޕީ.
 .2ތަރުޖަމާއެއްނަމަ ،ތަރުޖަމާ ކުރި ފޮތުގެ އަޞްލު.
 .3ފޮތް ލިޔުއްވާފައިވާ ބޭފުޅާގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކޮށްފައިވާ ފޮތެއްނަމަ ،އޭނާގެ އިޢުތިރާޟްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.
 .4ފޮތް ލިޔުއްވީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ނޫންނަމަ ،ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ބަސް ފޮތުގައި ހިމެނުން.
 .5ފޮތް ލިޔުއްވި ބޭފުޅާގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ.

ފާސްކުރައްވަން

ސަމާލުކަމަށް:

ހުށަހަޅުއްވާ

ދީނީ

ފޮތްތަކުގައި

އަންނަނިވި

ކަންތައްތައް

ފުރިހަމަކުރެވިފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ.
.1

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތައް

مصحف مدينة

ދ
ތ އެފަދަ އެހެން ޤުރްއާންގެ އާޔަތްތަކުގައި ފިލިޖެހޭ ފަ ަ
ވ ަ
އިން ނު ަ

ސޮފްޓެވެއަރ އަކުން ލިޔެފައި ހުރުން.

.2

ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ ފޮތުގައި ހިމެނޭ ޢަރަބި ލިޔުންތައް ފިލިޖަހައި ،ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘުގެ މަރްޖަޢުތައް ފުޓްނޯޓަތަކުގައި
ހިމެނުން.

.3

ކީރިތި ރަސޫލާ

صلى هللا عليه وسلم

ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ފިލިޖަހައިގެން ލިޔެފައި ހުރުން.

ތ
(ނުވަ ަ

املكتبة الشاملة

މިސޮފްޓްވެއަރ އިން ނަގާފައި ހުރުން).

.4

ކީރިތި ރަސޫލާ

صلى هللا عليه وسلم

ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ތަޚްރީޖްކޮށްފައި ހުރުން.

.5

ކީރިތި ރަސޫލާ

صلى هللا عليه وسلم

ފއިހުރުން.
ނޓުން ލިޔެ ަ
ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ޓްރެޑިޝަނަލް ޢަރަބިކު ފޮ ް

لفظ

.6

ޢަރަބި

.7

ޓ ދީފައިހުރުން.
އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތަކަށް ފުޓްނޯ ް

.8

ފޮތުގެ ލޭއައުޓް ހަދާފައިވުން.

ލޔާނަމަ ތިކިޖެހިތާނައިން ލިޔުން.
ހބަހުން ި
ތައް ދިވެ ި

