BA

ފޮތް ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
 ފޮތް ލިޔުނު ފާރާތް އަދި ވެރިފަރާތުގެ އައީ.ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕީ .ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް /އެން.ޖީ.އޯ އެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
 ފާސްކުރަން އެދޭ ފޮތުގެ ޗާޕުކޮށްފައިވާ އަސްލާއި ،ޕީ.ޑީ.އެފް ފޯމެޓުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ .މިފޮތް އޮންނަންވާނީ ޕަބްލިޝްކުރާ އިރު އޮންނަ ގޮތަށެވެ.
50/- ރ )ފަންސާސް ރުފިޔާ( ގެ ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް.
ނޯޓް:
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ދީނި މަޢުލޫއަށް ލިޔެފައިވާ ފޮތްތައް ފާސްކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނެވެ.

ތ
ފޮތުގެ މަޢުލޫމާ ު

ނަން )ދިވެހިން(:
ނަން )އިނގިރޭސިން(:
ލިޔެފައިވާ ބަސް:
ފޮތުގެ ބާވަތް:

ފޮތުގެ މަޢުޟޫއު:

ތަރުޖަމާއެއް ނަމަ އަސްލު ލިޔެފައިވާ ބަސް:


ދިގު ވާހަކަ



ކުރު ވާހަކަ



މަޒުމޫނު



ދިރާސާ



އަދަބީ



ނ
އެހެނިހެ ް



އިލްމީ



ތާރީޚީ



މަޢުލޫމާތު



ސިއްޚީ



ޤައުމީ



ދީނީ



ނ
ޤާނޫ ީ



ނ
އެހެނިހެ ް

ޞަފްޚާގެ އަދަދު:
ކަވަރުގެ ބާވަތް:
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ރިޕޯޓް

ފޮތުގެ ވަނަ ނުވަތަ ބައި:
 ހާރޑް ކަވަރ

ޗާޕުކުރަން ގަސްތުކޮށްފައިވާ އަހަރު:

 ޕޭޕަރބެކް ކަވަރ

ތ
ފޮތް ލިޔުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ކާޑު /ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރ:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
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ތ
ފރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ވެރި ަ

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ކާޑު /ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރ:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
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ތ
ގ ް
ސެޓިފިކެޓް ބޭނުންވާ ޮ



ދިވެހި އަސްލު



ދިވެހި ޕީ.ޑީ.އެފް



ނ
އެހެނިހެ ް

ޞަފްޙާ  4ގެ 1
www.youtube.com/NBCMaldives

www.twitter.com/NBCMaldives

www.facebook.com/NBCMaldives

Connect with us:

ކުޑަކުދިންނަށް ފަންނުވެރި އުފެއްދުން ދެއްކުމާއި ނުދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި އެކުދިންނާއިއެކު އުޅޭ ބޮޑެތި މީހުންނެވެ.

ރ
ގރާ ު
ފރާތުގެ އި ު
ވެރި ަ
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މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޙަޤީގަތާއި އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި މިފޮތުގައި ހިމެނޭ ލިޔުން އަދި
މަންޒަރުތަކުގެ ޙައްޤުވެރިކަމާމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އަޅުގަނޑެވެ.
ނަން) /މަގާމް(:

ސޮއި/

ތާރީޚް:

ތައްގަނޑު:

ކރި ފަރާތް
ހމަތައް ޗެކް ު
ބަހުގެ ަ
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)މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކެލެސިފިކޭޝަންގެ ފޮތް ފާސްކުރާ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅެކެވެ(.

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރ:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
މިފޮތަކީ ދިވެހި ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ލިޔެފައިވާ ފޮތެއްތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާ ޗެކްކޮށްފީމެވެ .އަދި މިފޮތަކީ ބަހުގެ

އިގުރާރު:

ގޮތުން ޝާއިޢުކުރުން ރަނގަޅު ފޮތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.

ސޮއި:

ތާރީޚް:
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ފޮތުގެ ކޮންޓެންޓް ޗެކްކުރި ފަރާތް

އ ފުރިހަމަކުރާނީ ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކެލެސިފިކޭޝަންގެ ފޮތް ފާސްކުރާ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅެކެވެ(.
)މިބަ ި

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރ:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
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ނވެ(.
ތން ެ
ތގެ ކޮންޓެންޓް ޗެއްކުރާ ފަރާ ު
ރނީ ފޮ ު
ރހަމަކު ާ
ބއިފު ި
ބވަތް )މި ަ
ފޮތުގެ ާ

ފޮތުގެ ބާވަތް:

ފޮތުގެ މަޢުޟޫއު:
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ދިގު ވާހަކަ



ކުރު ވާހަކަ



މަޒުމޫނު



ދިރާސާ



އަދަބީ



ނ
އެހެނިހެ ް



ރިޕޯޓް



އިލްމީ



ތާރީޚީ



މަޢުލޫމާތު



ސިއްޚީ



ޤައުމީ



ދީނީ



ނ
ޤާނޫ ީ



ނ
އެހެނިހެ ް

ރ ފަރާތުންނެވެ(.
ކ ާ
ކރާނީ ފޮތުގެ ކޮންޓެންޓް ޗެއް ު
ފރިހަމަ ު
ބއި ު
ޟއު )މި ަ
މއު ޫ
އވާ ަ
ފޮތް ބިނާކޮށްފަ ި

ނއެވެ(.
ވ ެ
ރން ާ
ތކު ަ
އއަ ް
ށ ރި ާ
އވާ ގޮތަ ް
ފ ި
މނާ ަ
ނ ހި ަ
ކ ް
ކން ަ
މފަދަ ަ
ނވަ ި
ވ ަ
ފއި ާ
މނާ ަ
ގއި ހި ަ
ފތު ަ
ކން ޮ
ނ ަ
މފަދަ ކަ ް
އދި ި
ރ ަ
ނޔާ ،މާރާމާ ީ
ގވެށި އަ ި
ގނާެ ،
ޖންސީ ޯ
ގއި ި
މ ަ
މކުރު ު
ބއި ފުރިހަ ަ
)މި ަ
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ނވެ(.
ތން ެ
ޗއްކުރާ ފަރާ ު
ކރާނީ ފޮތުގެ ކޮންޓެންޓް ެ
ފރިހަމަ ު
މބައި ު
ނވަރު ) ި
ކގެ މި ް
ބއިތަ ު
ހމެނޭ ަ
 .10ފޮތުގައި ި
ތށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރުގައި " "ފާހަގަ ޖައްސަވާށެވެ.
ކށްފައިވާ ބައި ަ
ފޮތުގައި ތިރީގައި ބަޔާން ޮ

ބައިތައް
އަނިޔާވެރިކަން
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން
ބަހުރުވާއިގެ ހަރުކަށިކަން
ޖިންސީގޯނާ /ޖިންސީ އަމަލު

މިންވަރު
ނެތް

ށ
ކުޑަކޮ ް

މެދުމިން

ބޮޑަށް





















މަތީގައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބައެއް ފޮތުގައި ހިމެނޭނަމަ އެބައިގެ ކުރު ޙުލާސާއެއް ތިރީގައި ބަޔާންކުރާށެވެ.
ސޮފްޚާ

ކުރު ޙުލާސާ

ބައި
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ރ ފަރާތުންނެވެ(.
ކ ާ
ކރާނީ ފޮތުގެ ކޮންޓެންޓް ޗެއް ު
ފރިހަމަ ު
ބއި ު
މ ަ
ޑއެޅުން ) ި
ފރާ ކަނ ަ
އމުރު ު
 .11ފޮތުގެ ު
ފޮތް ބިނާކޮށްފައިވާ އުމުރުފުރާ " "ފާހަގަ
ޖައްސަވާށެވެ.
މިއުމުރުފުރާ ކަނޑައެޅި ސަބަބު:

ރ
ރ ު
އގު ާ
ތގެ ި
 .12ފޮތުގެ ކޮންޓެންޓް ޗެކްކުރި ފަރާ ު
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އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަން:

ސޮއި

ތާރީޚް:

ތ
އގަ ް
ކައުންޓަރުން ފޯމް ބަލަ ި

ތ
އގަ ް
ޔުނިޓުން ފޯމް ބަލަ ި

މުވައްޒަފުގެ ނަން

މުވައްޒަފުގެ ނަން

މަޤާމް

ސޮއި
ގަޑި

ތާރީޚް

މަޤާމް

ސޮއި
ގަޑި

ތާރީޚް

އސް .ބީ .އެން(
އއިެ .
ނންބަރު ) ަ
ނޝަލް ސްޓޭންޑަރޑް ބުކް ަ
އިންޓަރ ޭ
ތާރީޚް:

އައި.އެސް.ބީ ނަންބަރު:
ދޫކުރި މުވައްޒަފު:

ސޮއި /ތައްގަނޑު:

މަގާމް:
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www.youtube.com/NBCMaldives

www.twitter.com/NBCMaldives

www.facebook.com/NBCMaldives
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