މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް

(ފޯމު ފުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ނުކުތާތައް ރަނގަޅަށް ކިޔާށެވެ!)
•

ފޯމުގައި ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ފޯމުގައި ޖަހަންވާނެއެވެ.

•

ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ ޢާއިލާގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުންނެވެ .ޢާއިލާގެ އިސްފަރާތަކީ ފިރިމީހާއެވެ.
*ފިރިމީހާ ނެތް ޙާލަތެއްގައި (ފިރި މަރުވެފައި ،ވަރިވެފައި ،ދިގު މުއްދަތަކަށް ރަށުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅުން ،ޖަލު ބަންދުގައި
ހުރުން) އަނބިމީހާއަށް ފޯމު ފުރިދާނެއެވެ.

•

ޢާއިލާގައި ހިމެނޭ އުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނާއި ،އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވީ ނަމަވެސް މަދަރުސީ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ
ދަރިންނާއި ،އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވީ ނަމަވެސް ކާވެނި ނުކުރާ އަންހެން ދަރިންގެ ނަމުގައި ފުރާފައިވާ ފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

•

ކައިވެނި/ވަރި/މަރު ގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

•

އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ލިބޭ ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

•

ގޭބިސީގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

•

ކުއްޔަށް އުޅޭނަމަ ،ކުލި ދައްކާކަން އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

•

ފޯމު ފުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު ފުރިހަމަކޮށް ނަން  /ސޮއި  /ތާރީޚް  /އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ.

•

ބޭންކުތަކުން (ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް) ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

•

ދެ ހެކިވެރިއެއްގެ ހެކިބަސް ފޯމުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި  /ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފޯމުތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ގ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް  -މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ވމަށް އެދޭ ފޯމު ެ
ގއި ރަޖިސްޓްރީ ު
ގތު ަ
ގ ޮ
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުން ެ

1

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ބރު
ފޯމު ނަން ަ

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު
 .1ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
 1.1ފުރިހަމަ ނަން:
 1.2ދާއިމީ:

އެޑްރެސް:

އަތޮޅު:

ރަށް:

 1.3މިހާރު ދިރިއުޅޭ:

އެޑްރެސް:

އަތޮޅު:

ރަށް:

 1.4އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 1.5ޖިންސު:

 1.6އުފަން ތާރީޚު:

 1.7ފޯނު ނަންބަރު:

 .2ކާވެނީގެ ރޮނގު
 2.1ދުވަހަކުވެސް ކާވެނި ނުކުރޭ

 2.2ކާވެނި ކޮށްގެން

 2.3ވަރިވެފައި

 2.4އަނބި  /ފިރި މަރުވެފައި

 .3ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ތަފްޞީލު
 3.1ދުނިޔޭގައި ތިބި  18އަހަރުން ދަށުގެ އުފަންދަރިންގެ ޢަދަދު
 3.2ދުނިޔޭގައި ތިބި  18އަހަރުން މަތީ އުފަންދަރިންގެ ޢަދަދު
 3.3މަދަރުސީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރަމުންދާ  18އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިންގެ ޢަދަދު
 3.4މަދަރުސީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރަމުންދާ  18އަހަރުން މަތީ ދަރިންގެ ޢަދަދު
 3.5އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ  18އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ ޢަދަދު

ފިރިހެން
އަންހެން

 3.6އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ  18އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ ޢަދަދު

ފިރިހެން
އަންހެން

 3.7އުމުރުން  65އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ ޢަދަދު
 3.8ޝަރުޢީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ދަރިންގެ ޢަދަދު

ބލެނިވެރިކަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.
ބލެވޭނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ެ
ބލެނިވެރިކަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ެ
ނޯޓް :ޝަރުޢީ ގޮތުން ެ

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު | މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

2

 .4ޢާއިލާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު
ޢަދަދު

ޢާއިލާ މެންބަރުގެ ފުރިހަމަ ނަން

**އިސްމީހާއާއި

އައި.ޑީ ކާޑު

ހުރިގާތްކަން

ނަންބަރު

އުފަން ތާރީޚް

ޖިންސް

* ކާވެނީގެ

ކުރާ މަސައްކަތް /

މަހަކަށް ލިބޭ

ރޮނގު

އަދާކުރާ ވަޒީފާ

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

ފޯނު ނަންބަރު

( 1ޢާއިލާގެ
އިސް މީހާ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**"އިސްމީހާ އާއި ހުރިގާތްކަން" މި ބައި ފުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކުގެ ތެރެއިން ނަންބަރެއް ޖަހާށެވެ!
 .1ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތް

 .2އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ

 .3ދަރިއެއް

 .4މަންމަ/ބައްޕަ

 .5ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކުއްޖެއް

 .6ދޮންދަރިން

* "ކާވެނީގެ ރޮނގު" މި ބައި ފުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކުގެ ތެރެއިން ނަންބަރެއް ޖަހާށެވެ!
1

 .1ކައިވެނި ކޮށްގެން

 .2ދުވަހަކުވެސް ކައިވެނި ނުކުރޭ

 .3ވަރިވެފައި،

 .4އަނބި  /ފިރި މަރުވެފައި
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު | މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

3

 .5ދޮންދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު ( 18އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ދަރިންނާއި ،އަންހެން ދަރިންގެ ތެރެއިން ކާވެނި ނުކުރާ ދަރިން)
ކުއްޖާ ދިރިއުޅެނީ މަންމަ

ދަރިންގެ ނަން

ޕ ދޭ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް
ބައް ަ

ޕ ކައިރީގަ
 /ބައް ަ

ޚަރަދު ނުކުރާނަމަ ނުކުރާ ސަބަބު

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
 .6އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ލިބޭ ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޢިނާޔަތުގެ ބާވަތް (ލިބޭ ޢިނާޔަތާ ގުޅޭ ގޮޅީގައި  ޖަހާށެވެ!)

ޢިނާޔަތް ލިބޭ މީހާގެ ނަން

ނުކުޅެދޭ މީހުން

އެކަނިވެރި މައިންނަށް ދޭ

 65އަހަރުވުމުން ދޭ

ލިބޭ މިންވަރު

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
 .7ގޭބިސީގެ މަޢުލޫމާތު
7.1

ދިރިއުޅެނީ:

 7.2ދިރިއުޅެނީ:

ގެއެއްގައި

ޕޓްމަންޓެއްގައި
ފުލެޓެއް  /އެ ާ

ކުލި ދައްކައިގެން

އެހެނިހެން

ކުލި ދައްކައިގެން ނޫން

 7.3ކުލީގެ ގޮތުގައި ޢާއިލާއިން މަހަކު ދައްކާ މިންވަރު:
 7.4ކަރަންޓަށް ޢާއިލާއިން މަހަކު ދައްކާ މިންވަރު:

 7.5ފެނަށް ޢާއިލާއިން މަހަކު ދައްކާ މިންވަރު:

 7.6ބޭނުންކުރާ ކޮޓަރީގެ ޢަދަދު:
ނިދާ ކޮޓަރި

ފާޚާނާ

ބަދިގެ

ސިޓިންގރޫމް

 7.7ގޭބިސީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ޢަދަދު:
 7.8ގޭބިސީގައި ދިރިއުޅޭ ޢާއިލާތަކުގެ ޢަދަދު:
(ޢާއިލާ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަނބިމީހާ  /ފިރިމީހާ  18 /އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން  /އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވީ ނަމަވެސް މަދަރުސީ ތަޢުލީމް
ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ދަރިން  /އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވީ ނަމަވެސް ކާވެނި ނުކުރާ އަންހެން ދަރިން  /ޝަރުޢީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ދަރިން)

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު | މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
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 7.9ގޭބިސީގައި ކައިބޮއި ހަދާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ( ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގައި  ޖަހާށެވެ!)
ޢާއްމުކޮށް ކައިބޮއެ ހަދަނީ:

ގޭގައި ކައްކައިގެން

ހޮޓާ  /ރެސްޓޯރަންޓުން

ޢާއްމުކޮށް ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ:
އާދައިގެ ހަނޑޫ
އާދައިގެ ފުށް

ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑޫ

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ

ރަތް ހަނޑޫ

އާޓާ ފުށް

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރަނީ:
ވާރޭ ފެން

މިނަރަލް ފެން

ޕލައި ފެން
ސަ ް

 7.10ގޭބިސީގައި ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތް  /ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު (ޚިދުމަތް  /ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޢަދަދު ޖަހާށެވެ!)
އެއާރ ކޮންޑިޝަން

އައިސްއަލަމާރި

ޑީފްރިޖު

ދޮންނަމެޝިން

ފެންހީޓަރު

އަވަން

ފަހާފޮށި

އިސްތިރި

މިކްސްޗަރު

ދޯނި  /ބޯޓް  /ލާންޗު
ޕ
ޕޓޮ ް
ޕއުޓަރ /ލެ ް
ކޮމް ި

ޕ
ޕކަ ު
ކާރު ި /

ސައިކަލު

ކޭބަލް ޓީވީ

ޓެބްލެޓް

އިންޓަރނެޓް

 7.11ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ތަފްޞީލާއެކު ބަޔާންކުރުމަށް
............................................................................................... ................................................. ...................................... ...........................
............................................................................................... ................................................. .................................................................
............................................................................................... ................................................. ...................................... ...........................
............................................................................................... ......................................... .........................................................................
................................................................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................................ ................................................................

 7.12ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ:
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 .8އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާ ބެހޭބައި:
8.1

އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލް
މިންވަރު

ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މުސާރައާ އެލަވަންސް ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ މިންވަރު
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ޕންޝަން ގޮތުގައި ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމްގެ ދަށުން ލިބޭ ޢިނާޔަތް
ެ
ޕޓްމަންޓު  /ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
ގެ  /ފުލެޓު  /އެ ާ
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
8.2

ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެހެނިހެން ފަރާތަކުން ލިބޭ އެހީ

#

ނަން

ސަބަބު

ހައިޘިއްޔަތު

މިންވަރު

01
02
03
04
05
ޖުމްލަ (މިބައިގައި ޖަހާނީ 8.1 ،އަދި  8.2ގައި ބަޔާންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ޖުމްލައެވެ).
 .9ލިބޭ އާމްދަނީން ނުފުދޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް:
ބިލްތައް ދެއްކޭތޯ؟

އާއެނކޭ

ނޫނެކޭ

ސަބަބު:

ޕޓްމަންޓްގެ ކުލި ދެއްކޭތޯ؟
ގެ/އެ ާ

އާއެނކޭ

ނޫނެކޭ

ސަބަބު:

ކެއިންބުއިމުގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓޭތޯ؟

އާއެނކޭ

ނޫނެކޭ

ސަބަބު:

ސްކޫލު ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓޭތޯ؟

އާއެނކޭ

ނޫނެކޭ

ސަބަބު:

ޚާއްޞަ ބޮޑު ބައްޔަކަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭތޯ؟ އާއެނކޭ

ނޫނެކޭ

ސަބަބު:

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

................................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................................................................................
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 .10ފޯމު ފުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
އަޅުގަނޑު .............................................................................................މި ފޯމުގައި ދީފައި ވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .މިމަޢުލޫމާތުގެ
ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދެނެގަތުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.
މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ ނޫންކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ފޯމު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް
ލިބިގެންވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ .އަދި ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ފާފަވެރިވާނެ،
ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށްވެރިވާނެ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

 .11ޒަކާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވީ އެކައުންޓް
 .1އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:
(އެކައުންޓުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް އިނގިރޭސި ބަހުން)
 .2އެކައުންޓު ނަންބަރު:
 .3ބޭންކުގެ ނަމާއި ބްރާންޗް:
 .4ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް މަތީގައި ލިޔެފައިވާ އެކައުންޓަކީ ފޯމްގެ  04ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ތިރީގައިވާ
އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއިމެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުގެ
އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފިނަމަ ،އެ ލިބެންވާ ފަރާތަށް އެފައިސާ ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
( )1އެކައުންޓް ވެރިފަރާތުގެ ނަން:
( )3ފޯނު ނަންބަރު:

( )2ދރއ ކާޑު ނަންބަރު:
ސޮއި:

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު | މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
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ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް
(ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނަމަ އެފޯމެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ).



ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހާ/މީހުންގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ( 10އަހަރުން މަތީގެ
ބލުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުއްޖަކު ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަމަ އައިޑީ ކާޑާއި އެކު އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ
ދަރިޔަކު/ޝަރުޢީ ގޮތުން ެ
ކޮޕީ).



ބންކް ސްޓޭޓްމެންޓް.
ބންކު އެކައުންޓު  /އެކައުންޓުތަކުގެ ( 6މަސް ދުވަހުގެ) ޭ
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޭ

ބލަންޖެހޭ ފަރާތެއް ފޯމުގައި ހިމަނާފައި ވާނަމަ ،އެކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 ޝަރުއީގޮތުން ަ
ބލަމުންދާކަން
ބލަދުވެރިޔާ ފޯމު ހުށަނާޅާ ނަމަ ،ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފަރާތުން ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ފޯމާއެކު އެފަރާތް ަ
 ޝަރުޢީ ަ
އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ފޯމު ފުރާ ފަރާތަކީ ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ ކާވެނީގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.
\

ފޯމު ފުރާ ފަރާތަކީ ވަރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ އެފަރާތެއްގެ ވަރީގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.


ނ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް.
މ މަރުވެފައިވާ ކަ ް
ބ މަރުވެފައިވާ ނަ ަ
 ފިރި  /އަނ ި


ބންދުގައި ހުރި ފަރާތެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ބމީހާއަކީ ޖަލު ަ
ފިރިމީހާ  /އަނ ި

 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ  /ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ ،އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ،މުސާރައިގެ ތަފްޞީލު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް.
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުއްޔަށް އުޅޭފަރާތެއްނަމަ ،ކުލީގެ މިންވަރު އެނގޭނެ އެގްރީމެންޓްގެ ކޮޕީ  /ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީ.

 ނުވަތަ ކުލި ދައްކަނީ އެހެންފަރާތަކާ ހިއްސާ ވެގެންނަމަ ،އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުން.

ބނަމަ ،އެތަނެއް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުލީގެ އެގްރީމެންޓް.
 ތަނެއް ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ލި ޭ
ބޔާންކޮށް އެ
ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރަމުންދާ  18އަހަރުން މަތީގެ ދަރިވަރެއް ނަމަ ،އެ ދަރިވަރަކު ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ކަން ަ
 ސްކޫލު /މަދަރުސާ /ކޮލެޖް /ޔުނިވާސިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހި ކޮޕީ.

ބތުވާނެ ލިޔުން.
ބކާހެދި ފަޤީރުވެފައިވާ މީހުން އެކަން ސާ ި
ބ ަ
ބއްޔެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަ ަ
 ދާއިމީ ަ
ބރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ،
 ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ލިޔެފައިވާ އެކައުންޓަކީ ފޯމްގެ  04ވަނަ ނަން ަ
ބންކް ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕް.
ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓްގެ ޭ

ނޯޓް :ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ ކިޔަން އެނގޭފަދަ ސާފު ކޮޕީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު | މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
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 .12ބޭންކުތަކުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް
#

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ
ފަރާތުގެ ނަން

އައި.ޑީ ކާޑު
ނަންބަރު

ބީ.އެމް.އެލް އެކައުންޓް
އޮތް

ނެތް

އެކްޓިވް އެކައުންޓްގެ
ޢަދަދު

އެމް.އައި.ބީ އެކައުންޓް
އޮތް

ނެތް

އެކްޓިވް އެކައުންޓްގެ
ޢަދަދު

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ބޭންކު ތައްގަނޑު
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރެއްވި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:
ތާރީޚު:

ބރުގައިވާ (ޢާއިލާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ) ހުރިހާ
ނޯޓް :ފޯމުގެ  04ވަނަ ނަން ަ
ބރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ
ބންކު މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ފޯމުގެ  04ވަނަ ނަން ަ
ބރުގައިވާ ޭ
ފަރާތްތަކުން  12ވަނަ ނަން ަ
ބއިގައި ފިރިމީހާ  /ބަލަދުވެރިޔާ  /ޚަރަދުކުރާމީހާގެ
ތެރޭގައި ފިރިމީހާ  /ބަލަދުވެރިޔާ  /ޚަރަދުކުރާމީހާ ނުހިމެނުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މި ަ
ބންކް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ޭ

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު | މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
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 .13ކައުންސިލުގެ ބަސް:

ބޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް/ފަރާތްތައް ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް މިކައުންސިލަށް :ފެނޭ
މަތީގައި ަ
ތަފްޞީލު:

ނުފެނޭ

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

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

ބޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް  /ފަރާތްތަކާމެދު ކައުންސިލުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤުރާރުވަމެވެ.
މަތީގައި ަ

މަޢުލޫމާތު ދިން މުވައްޒަފުގެ

މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރި

ނަން:

ނަން:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ތާރީޚް:

އޮފީސް  /އިދާރާ:

އޮފީސް  /އިދާރާ:

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
ނަން:
ސޮއި:

.

ތާރީޚް:

.

ކައުންސިލް އިދާރާ ތައްގަނޑު

އޮފީސް  /އިދާރާ:

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު | މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
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 .14އެރަށެއްގެ އިމާމެއް  /މުދިމެއްގެ ބަސް:

ބޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް/ފަރާތްތައް ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް :ފެނޭ
މަތީގައި ަ
ތަފްޞީލު:

ނުފެނޭ

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

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

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

ބޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް  /ފަރާތްތަކާމެދު މަތީގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤުރާރުވަމެވެ.
މަތީގައި ަ

މަޢުލޫމާތު ދިން އިމާމުގެ ނަން:
ތާރީޚް:

ސޮއި:

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު | މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
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އިދާރީ ބޭނުމަށް
ފޯމާއި ޙަވާލުވި ފަރާތް
ނަން................................ :

ފޯމް ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރި ފަރާތް
ގ
ކައުންސިލް އިދާރާ  /މިނިސްޓްރީ ެ
ތައްގަނޑު

ނަން................................................................................. :

އޮފީސް/އިދާރާ.......................:

މަޤާމް.................................................................................:

މަޤާމް................................:

ތާރީޚް/ގަޑި...........................................................................:

ތާރީޚް/ގަޑި..........................:

ސޮއި..................................................................................:

ސޮއި.................................:

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު | މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
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.....................................................................................................................................................................

ފަޤީރުންގެ ލިސްޓުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމް ބަލައިގަތްކަމުގެ ސްލިޕް
ބރު:
ފޯމު ނަން ަ
ފޯމާ ޙަވާލުވި ފަރާތް:
ނަން:

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

އޮފީސް /
ގަޑި /

އިދާރާ............................................................ .............................:

ތާރީޚް................................................. ............................................. :

ސޮއި................................................................................... ..........................:

ގ ތައްގަނޑު
މިނިސްޓްރީ ެ

"މުއްސަނދި މީހާއަށާއި ،ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތައް ސަލާމަތުންހުރި ގަދަފަދަ މީހާއަށް
ޒަކާތްދިނުން ހުއްދަ ނުވާ ހުށްޓެވެ!"

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު | މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
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