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  ކޮީޕ ޙަވާލުކުރި މުވައްޒަފު:  01ރިފަރާތަށް  ފޮތް ފާސްކުރުމަށްފަހު ވެ

 ނަން:    :ސޮއި  :ތާރީޚް

ކޮޕީއާއި ޙަވާލުބި ވެރިފަރާތުގެ   01ފޮޔުގެ    
 ނަން:    :ސޮއި : ތާރީޚް

 މިފޯމާއި  އެކު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ތަކެތި :   

   .ހާޑު ކޮީޕ( އްދޭ ) 02 ގެތު ން ހުށަހަޅާ ފޮރަފާސްކު .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 ކޮީޕ .5

ފުރިހަމަކުރެވިފައި : ސަމާލުކަމަށް  ކަންތައްތައް  އަންނަނިވި  ފޮތްތަކުގައި  ދީނީ  ހުށަހަޅުއްވާ  ފާސްކުރައްވަން 
 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އާޔަތްތައް .1 ޤުރްއާނުގެ  مدينة   مصحف  ކީރިތި 
  

އެފަ  ންއި އެހެންނުވަތަ  އާޔަތްތަކުގައި  ދަ  ފިޤުރްއާންގެ  ފަދަ   ލިޖެހޭ 
 .ލިޔެފައި ހުރުން ސޮފްޓެވެއަރ އަކުން

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

 المكتبة ނުވަތަ)   .ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ފިލިޖަހައިގެން ލިޔެފައި ހުރުން وسلم  عليه  للا   صلى ކީރިތި ރަސޫލާ .3
 .( މިސޮފްޓްވެއަރ އިން ނަގާފައި ހުރުން الشاملة

  .ޙަދީޘްފުޅުތައް ތަޚްރީޖްކޮށްފައި ހުރުންގެ  وسلم  عليه  للا   صلى ކީރިތި ރަސޫލާ .4

  .ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ޓްރެޑިޝަނަލް ޢަރަިބކު ފޮންޓުން ލިޔެފައިހުރުން وسلم  عليه  للا   صلى ކީރިތި ރަސޫލާ .5

  .ތައް ދިވެހިަބހުން ލިޔާނަމަ ތިކިޖެހިތާނައިން ލިޔުން لفظ ޢަރަިބ .6

  .އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތަކަށް ފުޓްނޯޓް ދީފައިހުރުން .7

 . އައުޓް ހަދާފައިވުންފޮތުގެ ލޭ .8
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