
 

 
2 ޑިމޮކްރަސީ ކޭމްޕް  

އޯގަސްޓް 29      2015ސެޕްޓެމްބަރ  04އިން  2015-  
 

ތައާރަފް  
ގުޅިގެން، ) ސްއީ.އެ.އެފް.އައި(ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް 

ގައި ކ. ގިރިފުށީ ގައި 2015ސެޕްޓެމްބަރ  04ން  29 ސްޓްއޯގަ ބޭއްވޭ ދެވަނަ ކޭމްޕްގެ ނަމުގައި  2015ކޭމްޕް ޑިމޮކްރަސީ 
.ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ  

 
 މި ކޭމްޕްގައި މަދަނީ ތައުލީމާއި، ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި އަދި އިޖްތިމާއީ

ނޑު އެއް އަމާޒަކީ، ޒުވާނުންގެ މަދަނީ . އުލޫމާތު ދެވޭނެއެވެމައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބައިވެރިންނަށް މަ މި ކޭމްޕްގެ މައިގަ
  .ބިނާކުރުމެވެ އި ޒިންމާދާރު ޒުވާން ރައްޔިތެއްބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމާ

 
ނޑު މައުލޫތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިވާވާނީ ތިރީގައިއެކުލެވިފައި ޓްރޭނިންގް މައިގަ  

 
ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތައް •  
ނީ ހައްޤުތައްއިންސާ •  
ވުންމަދަނީ ބައިވެރިމުޖްތަމަޢުގައި  •  
އެތިކްސް  •  
ލީޑަރޝިޕް އާއި އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާކަންތައްތައް •  

 
އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތައް  

 
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް:  

ންމު ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ ރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން އާރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އަކީ ކޮޓް
ލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ނިޒާމީ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ އްސައަސަރުތައް ކުޑަކޮށް އެފަދަ މަ

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ.  
ށްގިނަ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެނީ، ކަމާއި ގުޅުންހުރި ވަރަމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ހިމެނެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔާތައް އަދި މީޑިޔާ މަދަނީ، ވިޔަފާރިތަކާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ  

 
ސް:އައި.އެފް.އީ.އެ  

ތިޚާބީ ކަންކަން ބަލައި އިންޓަނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯރ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް (އައި.އެފް.އީ.އެސް) އަކީ އިން
ދިރާސާކުރުމާއި، އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ހައްޤު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ޔަގީންކުރުމާއި، އިންތިޚާބުގެ 

ގެން ން ފެށި 1987މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ފަންނީ ލަފާފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނައްލަގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ. 
ގައުމެއްގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  135އައި.އެފް.އީ.އެސް ވަނީ 

ކޮށްފައެވެ.މަސައްކަތް  
 
 



އެޕްލިކޭޝަން  
ވަނަ ދުވަހުގެ  2015 އޯގަސްޓް 15އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިން  16އަހަރާއި  14މި ކޭމްޕްގައި ބައިވެރުވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ 

ން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެންމް ފަހުގެ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ރިޕޯޓް ފޯމްގެ ކޮޕީއަކާއި ޝައެޕްލިކޭގެ ކުރިން  00:16
.ދެމެވެއަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި އެކު ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އަށް ފޮނުވުން އެ  

  
application@transparencymaldives.org: މެއިލްއީ  

: ޕޯސްޓް އެޑްރެސް  
ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް  

ފަންގިފިލާ 07އެޗް ބިލްޑިންގް، . އެމް  
ޗާންދަނީ މަގު  

.މާލެ، ދިވެހި ރާއްޖެ  
3006062: ފެކްސް  

 
ނޑު ކުދިން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ  

ލޭނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ.ނުމުގައި ބެއެޕްލިކޭޝަން ތަކަށް މާރކްސް ދި  
ސްކޫލް ނުވަތަ (ދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މިންވަރު ކާތްތަކާއި އަދި ހިލޭސާބަހަށް ޚިއިތުރު ހަރަކާތްތަކާއި، މަދަނީ ހަރަ •

)ރަށުފެންވަރުގައި  
ބުރި ރަށަށް ގޮސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްނކޭމްޕްގައި ދަސްކުރާނެ އެއްޗެހި އެ •  
ރުތައުލީމީ ފެންވަ •  

ހިފައިވަނީ ޖެފޯން އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަ. ވެކެންޑިޑޭޓުންނަށެހަމަ އެކަނި ޝޯޓްލިސްޓްވާ  ފޯން އިންޓަވިއުއަށް ގުޅާނީ
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އަށް ލިބުމުން އީމެއިލް އިން  .އެވެއާ ދެމެދު 23އާއި  16ގެ އޯގަސްޓް މަހު
.އެމްއެސް އަކުން އެކަން އެންގޭނެއެވެނުވަތަ އެސް  

 
ނޑު ބައިވެރިކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަ  

ވަރުން ހޮވުމުގައި މިންކުރެވޭނޭ މިންގަނޑު:ރިދަ  
 

މާކްސް) 15އިތުރު ހަރަކާތްތަކާއި، މަދަނީ ބައިވެރިވުން ހުރި މިންވަރު (މަދަރުސީ އަދި ރަށުފެންވަރުގެ ބައިވެރިވުން) ( •  
މާކްސް،  2: 1ގައި ހުރި އާންމު މައުލޫމާތުގެ ސުވާލުތަކަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުތައް (ސުވާލު ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް •

މާކްސް) 6: 3މާކްސް، ސުވާލު  2: 2ސުވާލު   
މާކްސް) 15ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު ( •  

 
ވެ. ބައިވެރިވުމަށްއެދި ހުށަހެޅޭ ބައިވެރިކުރެވޭ ދަރިވަރުން މިންކުރުމަށްޓަކައި، ބައިވެރިވުމަށް އެދި ދަރިވަރުން ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެ

ފަރާތްތަކާއެވެ.ޝޯޓް ލިސްޓްކުރެވޭ ވިއު ކުރެވޭނީ ތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފޯން އިންޓަފަރާ  
 

ސުވާލެވެ. މި ސުވާލުތައް ބިނާވެފައިވާނީ، ޑިމޮކްރަސީ އާއި 5މިންވަރަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭ  ވިއުގައި ހިމެނޭނީ، އެއްފޯން އިންޓަ  
.ނީ ބައިވެރިވުމުގެ މައްޗަށެވެނީ ހައްޤުތަކުގެ ދާއިރާ އަދި މަދައިންސާ  

 
 
 
 



 

ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް  
ނޑު ތިންބައެކެވެ. ބައިވެރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، އެކަމަށް އެދި ލިޔުމުން ފޯމް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މި ފޯމްގައި ހިމެނޭނީ މައިގަ  

 
ފުރަތަމަ ބައި  

މަޢުލޫމާތާއި، ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ  ވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ އާންމުބައި މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ
ވެ.ކެކެކުރު ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ ސުވާލުތަކ  

 
ދެވަނަ ބައި  

 
ޒެއް ނެތްކަމަށް ސޮއި ކުރެވިފައި ކޮންސެންޓް ފޯމް: ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްގައި ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާގެ އިޢުތިރާ

އޮންނަންވާނެއެވެ. ބެލެނިވެރިޔާގެ އިޢުތިތާޒެއް ނެތްކަމަށް ސޮއި ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.   
 
 

ނޑުތައް އާންމު މިންގަ  
 

ރިވަރުންނަށެވެ.އަހަރާއި ދެމެދު އުމުރު ފުރައިގެ ދަ 16އަހަރާއި  14ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ވާންޖެހޭނީ އުމުރު:  •  
. ނަމަވެސް ތްކަތްކުރެވޭނެއެވެސައަކު ބައިވެރިކުރުމަށް މަބައިވެރި 2ތަމްޞީލުކުރުން: ކޭމްޕްގައި ކޮންމެ އަތޮޅަކުންވެސް  •

ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަކަށް ސްކޯރ ދިނުމަށް ފަހު ވަރަށް ދަށްކޮށް ސްކޯލިބޭ ހާލަތްތަކުގައި މިގޮތަށް ނުބެލޭނެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅޭ 
މަދުވެއްޖެނަމަ އިތުރަށް ހުރި ޖާގަތަށް ބޭނުންވާ އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ދެވޭނެއެވެ.  ފޯމްތައް  

ޖިންސް: ދެ ޖިންސްގެ ދަރިވަރުން ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ބާރުއެޅޭނެއެވެ. ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައި އަތޮޅަކުން އަންހެން  •
ނެއެވެ.ދަރިވަރަކާއި ފިރިހެން ދަރިވަރެއް ބައިވެރިކުރުމަށް އިސްކަންދެވޭ  

 
އިވެލުއޭޝަން ޕެނަލް:  

ނޑައަޅާ ފަރާތަކާއި، އައި.އެފް.އީ.އެސް ، ރެވޭނީބައިވެރިވުމަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަށް މިންކު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކަ
ނޑައަޅާ ފަރާތަކާއި އާންމުންގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެހެން ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ތަމްޞީލުކުރާ ފަ ރާތެއް ހިމެނިގެން ގެ ފަރާތުން ކަ

އެކުލަވާލެވޭ ޕެނަލަކުންނެވެ.  
 

 
ބައިވެރިވުމުގެ ފީ  

ރޭގައި މާލެއަށް ކުރާ ރަދެއް، އޭގެ ތެކޭމްޕާއި ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ޚަ. ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފީއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
.މަޖައްސަދެވޭނެއެވެރަދު އަދި ކޭމްޕް އޮންނަ މުއްދަތުގައި ކެއުމާއި ހުރުން ހަދަތުރުގެ ޚަ  

 
 

ދަތުރު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް  
ކޭމްޕްގެ ބައިވެރިން ފުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފާލަމާ ހަމައަށް ގެންދިއުމަދީ އަދި އެނބުރި މާލެ އައުމުން ކުދިންނާއި 

ކޭމްޕް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން އެ ، އިސާރަދުވީ ފައަސްލު ހުށައެޅުމުން ދަތުރަށް ޚަ ބިލުގެ. ހަވާލުވުމަކީ ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާއެކެވެ
ރަދު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަމަ އެކަނި ބައިވެރިންނަށެވެ.). (ދަތުރު ޚަކުއްޖަކާ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ  

 
 
 
 



ނޑައެޅިއަޕްމްކޭ ފައިވާ ދުވަސްތަށް ށް ފުރުމަށްޓަކައި ކުދިންނާއި ހަވާލުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްތަކާއި އެނބުރި މާލެއައުމަށް ކަ
އެވެ.ތިރީގައި އެވަނީ  

 
ދުރުވަންޖެހޭ ފާލަން އަދި ވަގުތު ފަހުގެ ސީ މޯލްޑިވްސް އިން ހަވާލުވުން (ކުދިންނާ ޓްރާންސްޕޭރެން: 2015 އޯގަސްޓް 29

ތާރީހެއްގައި އަންގާނެވެ.)  
ގުތު ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އަންގާނެއެވެ)ބެލެނެވެރިން ކުދިންނާއި ހަވާލުވުން (ދުރުވަންޖެހޭ ފާލަން އަދި ވަ :2015އޯގަސްޓް  4  

 
/ ސިއްހީ އިމަޖެންސީތައް ފުރުން އަވަސްވުން  

ކޭމްޕް  ކޭމްޕްގެ މުއްދަތު ނިމެންދެން ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޭމްޕް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނުގައެވެ.
ނެވެ.ބައިވެރިވެގެން ފުރިހަމަކުރެވޭނީ ކޭމްޕްގެ ހުރިހާ ސެޝަނެއްގައި  

ކޭމްޕްގެ މުއްދަތުގައި ކުއްޖާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ 
މާވެދާނެ ކުއްލި މުއްދަތުގައި ދިމާވެދާނެ ބަލިމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ދިކޭމްޕްގެ މޯލްޑިވްސް އާއި އައިއެފްއީއެސްގެ ފަރާތުން އަޅާނެއެވެ. 

 ގައި، އޯގަނައިޒަރުންގެ ފަރާތުންހާދިޘާއެއްގައި، ކުއްޖާއަށް އަވަސް ފަރުވާގެ އިތުރުން ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއް
ލަސްނުކޮށް  ޒިންމާވާނީ ކުއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމާއި، ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއަށް އެކަން އެންގުމާއި އަދި

ނީ ކުއްޖާގެ . އަދި އެވަގުތުން ފެށިގެން ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ ހަވާލުވާގެންގޮސްދިނުމަށެވެ ކޭމްޕް ހިންގޭ ތަނުން ކުއްޖާ މާލެ
ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއެވެ.   

 
 

: އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  
ޕޮރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ  
ޝިފްޒާ އުމަރު  
3304017: ފޯން ނަންބަރ  
application@transparencymaldives.org: އީމެއިލް  
www.transparency.mv :ވެބްސައިޓް  

 


