
1 
 

 
             މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކްއެފެއާޒް

                              މާލެ/ދިވެހިރާއްޖެ     
                                                  

 

 1440 އެދޭ ފޯމް  ހުއްދައަށް  ކުރުމަށް  ނަމާދު  ކޮށް ތަރާވީޙު ޙިފުޡު ން ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ރާއްޖެއި 
 

 :ފިޡުންނާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙާ  ންނަ ގެ ން ބޭރު  ން ރާއްޖެއި  .1
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް       ޕާޓްނަރޝިޕްތައް       ޖަމާޢަތް ޖަމްޢިއްޔާ /       ފަދަ ތަންތަން  ކުންފުނި  ނިސްޓްރީގެ ޔުނިޓް    ންސިލްގެ އިދާރާ     މި އު ކަ 

            ނަންބަރު: އައި.ޑީ.ކާޑު ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ނަން:

 :އަތޮޅާއި ރަށް             އެޑްރެސް : ދާއިމީ 

 ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ނަން: ފޯނުނަންބަރު:

 އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:  ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓްގެ ނަންބަރު:
 

 ބިދޭސީ ޙާފިޡުގެ މަޢުލޫމާތު: .2
 ޙާފިޡުގެ ނަން: )ޕާސްޕޯޓުގައިވާ ގޮތަށް(ބިދޭސީ 

 ޤައުމު: ނިސްބަތްވާ މަޛުހަބު:
 ރާއްޖޭގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ: ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ނަން: ވޯކްވިސާ ނަންބަރު:
 ދިރިއުޅޭރާއްޖެ އައީ:  އަލަށް       އަލަކަށް ނޫން       ރާއްޖޭގައި   :ންބަރނަ  ވޯރކް ޕާރމިޓް

 

 ޙާފިޡުގެ ތަޢުލީމީ މައުލޫމާތު: .3

  ޙާފިޡުކަމުގެ ސަނަދު ދިން ތަން  އަހަރު  ސަނަދުގެ ނަން  #

     

     
 

 ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާ ރަށާއި މިސްކިތުގެ މައުލޫމާތު:  .4

 ރަށުގެ ނަން  ނަން މިސްކިތުގެ 

  
 

 މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޔުނިޓުން  ގެ އެފެއާޒު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް   ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނުވަތަ  .5
 ޔުނިޓް    ގެ އިދާރާ                       މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު  ކައުންސިލްގެ 

 އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން: ކައުންސިލްގެ ނަން:

  ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓްގެ ނަންބަރު: ޔުނިޓުގެ ނަން:

 ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ނަން: އާބާދީ: ރަށުގެ 
 
 

 :އެ މަޢުލޫމާތު  މީގެ ކުރިން ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްފައިވާ ނަމަ  .6

 ރަށުގެ ނަން  ނަން މިސްކިތުގެ  އަހަރު 

   
 

  މިގަޑުގެ އަނެއް ފަރާތް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ
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 އިޤުރާރު  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  .7
 

 ނޭކަމަށްވާނު  ކަމަށާއި ފޯމުގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތު މި
  ވަމެވެ.ޤްރާރު އި

 

 ......................................ސޮއި: .....................................      ނަން: .....................................      ތާރީޚް: 
 

 ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން: .8
 މާލޭސިޓީގެ މިސްކިތެއްގައި ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރައްވާ ފަރާތުގެ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް. -1
 އެ ފަރާތުގެ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ މާދު ކުރައްވާ މި މިނިސްޓްރީގެ ޔުނިޓެއް ޤާއިމު ކުރެވިފައި ހުންނަ ރަށްރަށުން ތަރާވީޙް ނަ -2

 ޔުނިޓަށް.
ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ  ގެފަރާތު  ކުރައްވާ ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި އްރަށެމި މިނިސްޓްރީގެ ޔުނިޓެއް ޤާއިމު ކޮށްފައި ނުވާ  -3

 އަށް. އެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 
 

 :ތައް ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  .9
 

   ކޮޕީ ޕޯޓްޕާސް .1

 ކް ވިސާ ވަރ .2

 ވޯރކް ޕާރމިޓް  .3

 ޙާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު  .4

 ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން  .5

 ވަނަވަރު )ސީވީ( .6

ޢިލްމު އުނގެނުނު މަރުކަޒަކުން ނުވަތަ އެތަނެއްގައި އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަން ބަލަހއްޓާ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން އޭނާގެ ސުލޫކާއި  .7

 ބަޔާންކޮށް ދީފައިވާ ލިޔުން އަޚްލާޤް 

 އުފަން ޤައުމުގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް  .8

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނައުމަށް އެދޭ ބިދޭސީ ޙާފިޡް، ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށްފަހު އޭނާ ރާއްޖެއިން ފުރުވާލެވެންދެން، އޭނާގެ  .9

 އެފަރާތުން އުފުލާނެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން  ން ފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް(ކެއު ހުރުމާއި) އެންމެހައި ޒިންމާ

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބިދޭސީ ޙާފިޡަކު ގެނެސްފައިވާނަމަ، އެ ޙާފިޡަކު ފުރުވާލިކަން އެނގޭފަދަ ލިޔުން  .10

  ސިޓީ  އިދާރާގެ ކައުންސިލުއިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގެ  ނަމާދުކުރުމުގެ ކުރާނަމަ، ތަރާވީޙު ނަމާދުރަށެއްގައި  .11

 ރަސްމީ ލިޔުމެއްފައިސާ ޖަމާކުރާ ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރު އެގޭނޭ  .12

 

 

 ޑު ނތައްގަ 


