
`       މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.         

 ފޯމް  އެދ   ދީނީ ފޮތް ފާސްކުރުމަށް 

ދިވެހިބަހުގެ ފޮތެއް އެހެންބަހަކަށް ތަރުޖަމާ     ތަރުޖަމާ ދިވެހި އެހެންބަހެއްގެ ފޮތެއްގެ      އުފެއްދުމެއްއަމިއްލަ  ފާސްކުރާ ފޮތުގެ ބާވަތް 

)އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއްނަމަ( މަޢުލޫމާތު  ފާސްކުރާ ފޮތުގެ . 01
 :ފޮތުގެ ވަނަ ނުވަތަ ބައިށ.  ނަން:ފޮތުގެ ހ. 

 :ލިޔުނު ތާރީޚް ފޮތް ރ. ނ. ފޮތް ލިޔުނު މީހާގެ ނަން: 

.....................................................      ފޮތް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަސް:  ދިވެހި     ޢަރަބި     އިނގިރ ސި     އެހެނިހެން  ނ.

 (ކުރިނަމަ ފޮތެއް އެހެންބަހަކަށް ތަރުޖަމާ / ދިވެހިބަހުގެ  ތަރުޖަމާ  ދިވެހި  )އެހެންބަހެއްގެ ފޮތެއްގެ މަޢުލޫމާތު  ފާސްކުރާ ފޮތުގެ . 02
:ފޮތުގެ ވަނަ ނުވަތަ ބައިށ. ނަން:ފޮތުގެ އަޞްލު ހ. 

ނ. ފޮތުގެ އަޞްލު ލިޔުއްވި ބ ފުޅާގެ ނަން: 
 :އަހަރު  ފޮތުގެ އަޞްލު ލިޔެފައިވާ. ބ      ފޮތުގެ އަޞްލު އޮތް ބަސް: ދިވެހި     ޢަރަބި    އިނގިރ ސި     އެހެނިހެން  .ރ

ޅ. ފާސްކުރާ ފޮތަށް ކިޔާ ނަން: 

ފޮތް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު . 03
: ދާއިމީ އެޑްރެސް ނަން:ފުރިހަމަ 

ފޯނު ނަންބަރު: ތަޢުލީމީ ފެންވަރު: 

 :ތާރީޚްސޮއި:

މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި 

1. ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ ފޮތުގެ 02 (ދެއް) ހާޑު ކޮޕީ.  
2. ތަރުޖަމާއެއްނަމަ، ތަރުޖަމާކުރި ފޮތުގެ އަޞްލު.  

3. ފޮތް ލިޔުއްވާފައިވާ ބ ފުޅާގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިތެރިކޮށްފައިވާ ފޮތެއްނަމަ، އ ނާގެ އިޢުތިރާޟްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން. 
4. 5ރ. (ފަސްރުފިޔާ) ރެވެނިއު ސްޓ ންޕެއް.  

ސަމާލުކަމަށް 

ތަކުގައި ހިމެނުން. މަރްޖަޢުތައް ފުޓްނޯޓު ގެމެނ  ޢަރަބި ލިޔުންތައް ފިލިޖަހައި، ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘު ފޮތުގައި ހި ކުރަން ހުށަހަޅާފާސް .1
 ތައް ހުންނަންވާނީ ބައިންޑްކުރެވިފައެވެ. ފާސްކުރަން ހުށަހަޅުއްވާ ފޮތް .2

މިނިސްޓްރީގެ ބ ނުމަށް 

ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު 
ތާރީޚް: ނަން:

ސޮއި
އެންޓްރީ ނަންބަރު: ގަޑި: 
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ސަމާލުކަމަށް: ފާސްކުރަްއވަން ހުަށހަޅުްއވާ ދީނީ ފޮތްތަކުގައި އަްނނަިނވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ 
 ކުރެިވފައި ުހންަނންާވނެ. 

 

ޤުރްއާންގެ އާޔަތްތަކުގައި ނުވަތަ އެފެދަ އެހެން އިްނ  مصحف مدينةކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތައް  .1
 ލިޔެފައި ހުރުން. ފިލިޖެހ ފަދަ ސޮފްޓެވެއަރ އަކުން 

 ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ފިލިޖަހައިގެން ލިޔެފައި ހުރުން.  صلى اهلل عليه وسلمކީރިތި ރަސޫލާ  .2

 މިސޮފްޓްވެއަރ އިން ނަގާފައި ހުރުން(.  المكتبة الشاملة)ނުވަތަ        

 ހުރުން.  ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ތަޚްރީޖްކޮށްފައި ه وسلمصلى اهلل عليކީރިތި ރަސޫލާ   .3

 ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ޓްރެޑިޝަނަލް ޢަރަބިކު ފޮންޓުން ލިޔެފައިހުރުން.  صلى اهلل عليه وسلمކީރިތި ރަސޫލާ  .4

 ތައް ދިވެހިބަހުން ލިޔާނަމަ ތިކިޖެހިތާނައިން ލިޔުން.  لفظޢަރަބި  .5
 އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތަކަށް ފުޓްނޯޓް ދީފައިހުރުން.  .6
 ފޮތުގެ ލ އައުޓް ހަދާފައިވުން.   .7

 
 
 
 
 
 
 

 މިނިސްޓްީރގެ ބ ނުމަށް
 

 ފޮތް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފޮތް ބެއްލެވި ބ ފުޅެއްގެ: 
 

 ތާރީޚް:  ސޮއި:  ނަން: 

  ފޮތް ފާސްކުރި ކާޑު ނަންބަރު:  
 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................ފޮތާމެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް: 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވި ބ ފުޅެއްގެ: 
 

 ތާރީޚް:  ސޮއި:  ނަން: 
 
 

 ކޮޕީ ޙަވާލުކުރި މުވައްޒަފުގެ:  01ފޮތް ފާސްކުރުމަށްފަހު ވެރިފަރާތަށް 
 

 ތާރީޚް: ސޮއި:  ނަން: 
 
 

 ކޮޕީއާ ޙަވާލުވި ވެރި ފަރާތުގެ:  01ފޮތުގެ 
 

 ތާރީޚް:  ސޮއި:  ނަން: 
 
 
 




