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އިންޓަރނޭޝަންލް ސްޓޭންޑަޑް ބުކް ނަންބަރު (އައި.އެސް.ބީ.އެން) އަށް އެދޭ ފޯމް
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
 ފޮތް ލިޔުނު ފާރާތް އަދި ވެރިފަރާތުގެ އައީ.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ .ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް/އެން.ޖީ.އޯ އެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފޮތް ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 އައި.އެސް.ބީ.އެން އަށް އެދޭ ފޮތުގެ ( 1އެކެއް) ނަކަލު .މި ނަކަލު އޮންނަންވާނީ ޝާއިޢުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި.

.1

ތ
ފޮތުގެ މަޢުލޫމާ ު

ނަން (ދިވެހިން):
ނަން (އިގިރޭސިން):
ލިޔެފައިވާ ބަސް:
ފޮތުގެ ބާވަތް:
ފޮތުގެ މަޢުޟޫއު:

ތަރުޖަމާއެއް ނަމަ އަސްލު ލިޔެފައިވާ ބަސް:


ދިގު ވާހަކަ



ކުރު ވާހަކަ



މަޒުމޫނު



ދިރާސާ



އަދަބީ



ރިޕޯޓް



ޢިލްމީ



ތާރީޚީ



މަޢުލޫމާތު



ޤައުމީ



ދީނީ



ކރޭ)
ޔން ު
ލ ބަ ާ
އެހެނިހެން (ތަފުސީ ު

ޞަފުހާގެ އަދަދު:
ކަވަރުގެ ބާވަތް:

.2





ނކުރޭ)
ޔ ް
އ ބަ ާ
ރގަ ި
ލ ތި ީ
އެހެނިހެން (ތަފުސީ ު

ސިއްޙީ



ޤާނޫނީ

ފޮތުގެ ވަނަ ނުވަތަ ބައި:
 ހަރޑް ކަވަރު

 ޕޭޕަރ ކަވަރު
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އުފެއްދުން ބިނާކޮށްފައިވާ އުމުރުފުރާގައި ""
ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
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ށ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި މިފޮތުގައި ހިމެނޭ ލިޔުން އަދި
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މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޙަޤީގަތާއި އެއްގޮ ަ
މަންޒަރުތަކުގެ ޙައްޤުވެރިކަމާމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އަޅުގަނޑެވެ.
ނަން:

ސޮއި/ތައްގަނޑު:

ތާރީޚް:

ތ
އގަ ް
ކައުންޓަރުން ފޯމް ބަލަ ި

ތ
އގަ ް
ޔުނިޓުން ފޯމް ބަލަ ި

މުވައްޒަފުގެ ނަން:

މުވައްޒަފުގެ ނަން:

މަޤާމު:

ސޮއި:
ގަޑި:

ތާރީޚް:

މަޤާމު:

ސޮއި:
ގަޑި:

ތާރީޚް:

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

އައި.އެސް.ބީ ނަންބަރު:
ދޫކުރި މުވައްޒަފު:

ސޮއި:

މަޤާމު:
ޞަފްޙާ  2ގެ 2
www.instagram.com/NBCMaldives

www.twitter.com/NBCMaldives

www.facebook.com/NBCMaldives

Connect with us:

ކުޑަކުދިންނަށް ފަންނީ އުފެއްދުން ދެއްކުމާއި ނުދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި އެކުދިންނާއިއެކު އުޅޭ ބޮޑެތި މީހުންނެވެ.
© 2022 NATIONAL BUREAU OF CLASSIFICATION. CL-V.1.1

