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

   ފިރިމީހާއެވެ.   ވެ. ޢާއިލާގެ އިސްފަރާތަކީ އިސްފަރާތެ ޢާއިލާގެ   ންވާނީހުށަހަޅަފޯމު  ޢާއިލާގެ ފަރާތުން  •
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 ދާނެއެވެ.  ހުށަހެޅި ހުރުން( އަނބިމީހާއަށް ފޯމު  

  ކުރަމުންދާޙާސިލް މަދަރުސީ ތަޢުލީމް    ފުރިފައިވީ ނަމަވެސް  އަހަރު  18  މުރުންއު  ، ދަރިންނާއި  ނުފުރޭ  އަހަރު  18  އުމުރުން   ހިމެނޭ  ޢާއިލާގައި •
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 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަރު ގެ ލިޔުން   /  ވަރި  /  ކައިވެނި •

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

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އުޅޭނަމަ، ކުލި ދައްކާކަން އެނގޭނެ ލިޔުން  ޔަށްކުއް •

 އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ.  އަދި ތާރީޚް، ސޮއި ، ފުރިހަމަކޮށް ނަން  ރާރުފުރާފަރާތުގެ އިޤް  ފޯމު •

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

 ފޯމުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.   ބަސްދެ ހެކިވެރިއެއްގެ ހެކި •
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**އިސްފަރާތާއި  

 ހުރިގާތްކަން 
ޑީ ކާޑު  . އައި 

 ނަންބަރު 
 ޖިންސް  އުފަން ތާރީޚް 

ވެނީގެ  * ކާ 
 ރޮނގު 

 ކުރާ މަސައްކަތް / 
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ 

މަހަކަށް ލިބޭ  
 ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

 ފޯނު ނަންބަރު 

)ޢާއިލާގެ    1
 އިސް ފަރާތް( 

 

         

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 ގެ ތެރެއިން ނަންބަރެއް ޖަހާށެވެ! ހުރިގާތްކަން" މި ބައި ފުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކު   ފަރާތާއި އިސް " * * 
 ( 6އެއްނަމަ ) ދޮންދަރި      ( 5ނަމަ ) ރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކުއްޖެއް ޝަ        ( 4ނަމަ ) މަންމަ/ބައްޕަ       ( 3ނަމަ ) ދަރިއެއް           ( 2ނަމަ ) ނބިމީހާ/ފިރިމީހާ އަ            ( 1ނަމަ ) ހުށަހަޅާ ފަރާތް   ފޯމު      

 ޖަހާށެވެ! މި ބައި ފުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކުގެ ތެރެއިން ނަންބަރެއް    " ވެނީގެ ރޮނގު ކާ * " 
 ( 4ނަމަ ) އަނބި / ފިރި މަރުވެފައި          ( 3ނަމަ ) ވަރިވެފައި        ( 2ނަމަ ) ދުވަހަކުވެސް ކައިވެނި ނުކުރާ         ( 1ނަމަ ) ކައިވެނި ކޮށްގެން   
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ޝަރީޢަތުގެ  
 މަރުހަލާގައި 

ޝަރީޢަތުން ޚަރަދު  
 ނަގައިދީފައި ނުވޭ 

ޝަރީޢަތުން ޚަރަދު  
 ނަގައިދީފައިވޭ 

 ދަރިންގެ ނަން  ޚަރަދު ދޭ  ޚަރަދު ނުދޭ 

      1. 
      2. 
      3. 
      4. 

      5. 
      6. 
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8.1 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތް،    )ހ( 

   މަޤާމު: ތަނާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ 

 މަސައްކަތް: އާމްދަނީހޯދުމަށް ކުރާ އިތުރު 

 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ލިބޭ މިންވަރު: 

 ގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ   )ށ( 

   މަޤާމު: ތަނާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ 

 އާމްދަނީހޯދުމަށް ކުރާ އިތުރު މަސައްކަތް: 

 ގޮތުގައި ޖުމްލަ ލިބޭ މިންވަރު: އާމްދަނީގެ  

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. ދަރިން ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ  އަންހެން  އަހަރުން މަތީގެ    18ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ    )ނ( 

   މަޤާމު: ތަނާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ 

 އާމްދަނީހޯދުމަށް ކުރާ އިތުރު މަސައްކަތް: 

 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ލިބޭ މިންވަރު: 
 

 ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ލިބޭ   .7

 ލިބޭ މިންވަރު 
 ޖަހާށެވެ!(     ޢިނާޔަތުގެ ބާވަތް )ލިބޭ ޢިނާޔަތާ ގުޅޭ ގޮޅީގައި  

ން މަތީގެ  އަހަރު   65 ޢިނާޔަތް ލިބޭ މީހާގެ ނަން 
 ޢިނާޔަތް   ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ 

ނަށް  އެކަނިވެރި މައިން
 ޢިނާޔަތް   ދެވޭ 

އަށް ބޭނުންވާ  ޚާއްޞައެހީ 
   ދެވޭ ޢިނާޔަތް   ފަރާތްތަކަށް 

     1. 
     2. 
     3. 
     4. 
     5. 
     6. 



 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް | އެދޭ ފޯމު  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަފްތަރުގައިފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ  5

 

 
 

8.2 

 

  )ހ( ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ  
 މިންވަރު  ބާވަތް 

  މުސާރައާ އެލަވަންސް  

  އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ލިޭބ ޢިނާޔަތް 

  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ

  ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިޭބ އާމްދަނީ 

  ޖުމްލަ 

 އެހީ ޖުމްލަ  ލިބޭ  ގޮތްގޮތުން    އެހެނިހެން   މަހެއްގެ މައްޗަށް   )ށ( 
 

 މިންވަރު  ހައިޘިއްޔަތު  ނަން 
01    

02    

03    

04    

05    

  ޖުމްލަ 
 

     

 ޖުމްލައެވެ.(   )ހ( އަދި )ށ( ގެ   ގެ   8.2ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ )މިބައިގައި ހިމަނާނީ،  

8.3 

 ޚަރަދު   ހިނގާ   ކަށް މަހަ     

  ގެ ގޭގައި              ންމައިންަބފައި           އެޕާޓްމެންޓް / ފްލެޓް           އަމިއްލަ ގޭގައި        :ދިރިއުޅެނީ     

 ޚަރަދު ޖުމްލަ   ތަފްޞީލް  #

  ކެއިންުބއިން  .1

  ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ކުލިދެއްކުމަށް .2

  ބިލްތައް ދެއްކުމަށް  .3

  (ކަށް ފަރުވާ ކުރާނަމަޚަރަދު )ދާއިމީ ަބއްޔަ ހިނގާޭބސްފަރުވާއަށް  .4

  އެހެނިހެން  .5

   ގެ ޖުމްލަ ކުރާ ޚަރަދު 

8.4 

 : ގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް   8.3އަދި    8.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް | އެދޭ ފޯމު  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަފްތަރުގައިފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ  6

 

 
ހުރިހާ  )ޢާއިލާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ(  ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ    05ނޯޓް: ފޯމުގެ  *

ވަނަ ނަންަބރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ   05ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ޭބންކު މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ފޯމުގެ    09ފަރާތްތަކުން  

/  ތެރޭގައި   ޚަރަދުކުރާމީހާ  /    އަނބިމީހާ ފިރިމީހާ   / މިަބއިގައި  ބަލަދުވެރިޔާ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  /  ނުހިމެނުނު  /    އަނބިމީހާ ފިރިމީހާ 

 . ޭބންކް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެބަލަދުވެރިޔާ / ޚަރަދުކުރާމީހާގެ  
 

އަމިއްލައަށް    09މި ފޯމުގެ  ނޯޓް:  * ަބދަލެއް ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް  އެއްވެސް 

 ފޯމު ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
  

   ބޭންކުތަކުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް .  9

 ބީ.އެމް.އެލް އެކައުންޓް  އެމް.އައި.ބީ އެކައުންޓް 
އައި.ޑީ ކާޑު  

 ނަންބަރު 
އެކްޓިވް   # ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން 

 އެކައުންޓްގެ ޢަދަދު 
 އޮތް  ނެތް 

އެކްޓިވް  
 އެކައުންޓްގެ ޢަދަދު 

 އޮތް  ނެތް 

        01 

        02 

        03 

        04 

        05 

        06 

        07 

        08 

        09 

        10 

 ބޭންކު ތައްގަނޑު   

  
 ސޮއި   މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރެއްވި  

  
 ތާރީޚު 



 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް | އެދޭ ފޯމު  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަފްތަރުގައިފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ  7

 

 

 )ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކައުންޓެއް(   އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު . އެހީޖަމާކުރާ  10

 :)އެކައުންޓުގައި ލިޔެފައިާވ ޮގތަށް އިނގިރޭސި ބަހުން(. އެކައުންޓުގެ ނަން 10.1

 އެކައުންޓު ނަންބަރު:  . 10.2

   . ބޭންކުގެ ނަން:10.3

  ވާ ތިރީގައި  ، އެކައުންޓެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ  05ގެ  މުފޯއެކައުންޓަކީ    މަތީގައި ލިޔެފައިވާރުމަށް  ކުފައިސާ ޖަމާ

 .  އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ

އެކައުންޓަށް އަޅުގަނޑުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  އަޅުގަނޑުގެ  މަތީގައި  އަދި  އިޢުތިރާޒެއްނެތެވެ.  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ޖަމާކުރުމާއިމެދު  ފައިސާ   

 ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. އިސާ  ޖަމާކޮށްދީފިނަމަ، ލިބެންވާ ފަރާތަށް އެ ފަ އެކައުންޓަށް ފައިސާ

 ނަން:   ކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ އެ  ސޮއި: 

 އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  އިނގިލީގެ ނިޝާން: 

 ގާތްކަން:   ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ހުރި    ތާރީޚް: 
 

 

 
 
 
 
 
  

 ފުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު   ފޯމު   . 11

ޞައްޙަކަން    ----------------------------------------------------  އަޅުގަނޑު މިމަޢުލޫމާތުގެ  މަޢުލޫމާތެވެ.  ތެދު  ވަނީ  ދީފައި  ފޯމުގައި  މި 

އި  އަޅުގަނޑުގެ  ދެނެގަތުމާމެދު  ސާފުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  އިދާރާތަކުން  ކަމާބެހޭ  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  މިފޯމުގައި  ޢުކަށަވަރުކުރުމަށް  ތިރާޒެއްނެތެވެ. 

ފޯމު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިބިގެންވާ    ،  ސާބިތުވެއްޖެނަމައަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ ނޫންކަން

ފާފަ  ގޮތުން  ދީނީ  ދިނުމަކީ  މަޢުލޫމާތު  ދޮގު  ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްޓަކައި  ފަޤީރުންގެ  ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އަދި  އަޅުގަނޑު  ޤާނޫނީ  ކަމަށް  ވެރިވާނެ، 

 ރިވާނެ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ގޮތުން ކުށްވެ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއިމެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއްނެތެވެ.  10މި ފޯމުގެ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން:   ފޯމު  ތާރީޚް: 

 ސޮއި:  އިނގިލީގެ ނިޝާން: 



 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް | އެދޭ ފޯމު  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަފްތަރުގައިފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ  8

 

 

 :ބަސް ހެކި   ހެކިވެރިއެއްގެ ދެ  .  12

 01ހެކިވެރިޔާ  

 ނުފެނޭ     މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް/ފަރާތްތައް ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް:  ފެނޭ       
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ތަފްޞީލު 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ސޮއި: ނަން:    ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިން  

 ތާރީޚް: ނަންބަރު:ފޯނު   އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 02ހެކިވެރިޔާ  

 މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތް/ފަރާތްތައް ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް:  ފެނޭ         ނުފެނޭ 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ތަފްޞީލު 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ސޮއި: ނަން:    ފަރާތުގެ ތު ދިން  މަޢުލޫމާ 

 ތާރީޚް: ފޯނު ނަންބަރު: އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:



 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް | އެދޭ ފޯމު  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަފްތަރުގައިފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ  9

 

 
 
 
 
 

  

 

   ލިޔުންތައް   ޖެހޭ   ހުށަހަޅަން   ފޯމާއިއެކު   ހުށަހަޅާ   އެދި   ރަޖިސްޓްރީވުމަށް   ގޮތުގައި   މިސްކީނުންގެ   ފަޤީރުންނާއި 
 ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފޯމުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.( )މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް  

 . ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ މުއްދަތު ހަމަނުވާމީހުންގެ  / ރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހާރަޖިސްޓް
 

 
 

އުފަންދުވަހުގެ   އާއިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދިވެހި ރަން ހުށަހަޅާނަމަ، ރީކުރަޖިސްޓް އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު 18
 .ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ

 

 
 

  ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ. ވަރީގެ/ވެނީގެއިކަ ،އުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ ވަރި ކޮށްގެން/ވެނިއިތަކީ ކަހުށަހަޅާފަރާފޯމު 
  ގެ ކޮޕީ. މަރުވެފައިވާކަން ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމު ،އަނިބ މަރުވެފައިވާނަމަ ނުވަތަފިރި 

  ކުރަމުންދާކަން ަބޔާންކޮށްކު ތަޢުލީމު ޙާޞިލުއައްނަމަ، އެ ދަރިއެއަހަރުން މަތީގެ ދަރި 18ކުރަމުންދާ ތަޢުލީމު ހާޞިލުމަދަރުސީ 
 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.  ޖެހި ތައްގަނޑުސްކޫލް/މަދަރުސާ ގެ  ،ދޫކޮށްފައިވާ

 

ނަމަ، އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ތަފްޞީލު ފަރާތްތަކެއް/ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތް/ފަރާތްތަކަކީ 
  ން. އެނގޭނެ ލިޔު

  ވޭނަމަ، އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުން. ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަަބުބން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެ

 ގޮތުން ަބލަންޖެހޭ ފަރާތެއް ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާނަމަ، އެކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. ޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަރު
 

 

  އެކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.                  ، އަނިބމީހާއަކީ ޖަލު ަބންދުގައި ހުރި ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަފިރިމީހާ 

 އެގްރީމެންޓުގެ ކޮޕީ. އަސްލު ކުލީގެ ،ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުއްޔަށް އުޅޭފަރާތެއްނަމަ
ގްރީމެންޓުގެ ކޮޕީ އާއި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކުލީގެ ގޮތުގައި އެ އަސްލު އަދި އެހެންފަރާތަކާ ޙިއްސާވެގެން ކުލި ދައްކާނަމަ، ކުލީގެ

 ފަރާތުެގ ލިޔުމަކަށް ާވްނާވނެއެެވ.( އަސްލު އެގްރީމަންޓްަގއި ސޮއި ކޮށްފައިާވ  )މި ލިޔުމަކީދައްކާ މިންވަރު އެނގޭނެ ލިޔުން. 

 
 

 

 ިބލު.  މަސް ދުވަހުގެ ފެންިބލު އަދި ކަރަންޓު 03
 

 
 މަސް ދުވަހުގެ( ޭބންކް ސްޓޭޓްމެންޓް. 06އެކައުންޓުތަކުގެ ) / ޭބންކު އެކައުންޓު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓް

 

 

އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަކީ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތެއްކަމުގައިނުވާނަމަ، ފައިސާ ޖަމާކުރާ   ފަރާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާ 
 އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ އަދި އެކައުންޓް ނަމާއި ނަންަބރު ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕެއް. 

 

 ނޯޓް:    ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ ކިޔަން އެނގޭފަދަ ސާފު ކޮޕީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ! 



 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް | އެދޭ ފޯމު  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދަފްތަރުގައިފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ  10

 

 
 
 
 
 

 )މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިންނެވެ.(   އިދާރީ ބޭނުމަށް 
 ފޯމު ނަންބަރު:  

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------ނަން: 

 -------------------------------------------------------------------------- އޮފީސް/އިދާރާ:

 -------------------------------------------------------------------------------- މަޤާމް:

 ---------------------------------------------------------------------------- ތާރީޚް/ގަޑި:

 -------------------------------------------------------------------------------- ސޮއި:

 

 
 ------------------------------------------------- : ތާރީޚް/ގަޑި

 ----------------------------------------------------- ސޮއި:

 -----------------------------------------------------ނަން: 

 ---------------------------------------------- އޮފީސް/އިދާރާ:

 ---------------------------------------------------- މަޤާމް:

 

 -------------------------------------------------- ތާރީޚް/ގަޑި: 

 ------------------------------------------------------ ސޮއި:

 ------------------------------------------------------ނަން: 

 ----------------------------------------------- އޮފީސް/އިދާރާ:

 ----------------------------------------------------- މަޤާމް:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ވާލުވި ފަރާތް ފޯމާއި ޙަ  ކައުންސިލް  މިނިސްޓްރީ /  
 ތައްަގނޑު  ެގއިދާރާ

ކުރި ފަރާތް ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ   ފޯމު   
  

ފަރާތް ކުރި  ކޮމިޓީ ނިންމުން ލިސްޓަށް އެންޓަރ   
  

ގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލް   އި ފޯމާ   
  


